
1) O ile woda jest dezynfekowana chlorem 
lub jego zwi zkami.
2) O ile woda jest dezynfekowana dwutlenkiem chlo-
ru.
3) Przy stosowaniu zwi zków glinu jako koagu-
lanta lub gdy glin zawarty w wodzie jest po-
chodzenia naturalnego. W obu przypadkach 
zawarto  glinu w wodzie powinna by  badana u kon-
sumenta.

ród a
Woda wykorzystywana w gospodarstwach 

domowych mo e pochodzi  z sieci 

wodoci gowej lub z w asnego uj cia.

Ta pobierana z sieci wodoci gowej jest 

badana, m.in. przez lokalne stacje sanitarno-

-epidemiologiczne. Niestety droga, jak  musi 

przeby  woda ze stacji do docelowego 

u ytkownika, cz sto prowadzi przez stare, 

skorodowane instalacje, które wtórnie j

zanieczyszczaj . Poza tym woda 

w stacjach uzdatniania jest chlorowana lub 

ozonowana w celu zabezpieczenia jej przed 

zaka eniem mikrobiologicznym. Wszystko to 

powoduje, e poprawienie w a ciwo ci
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czy z FILTRA?

Woda z wodoci gu powinna spe nia

wszystkie wymagania higieniczno-zdrowotne, 

ale zwykle jest niesmaczna. W wodzie 

za  z w asnego uj cia mog  znajdowa  si

zanieczyszczenia, cho  jej smak nam 

odpowiada. Recept  zarówno na smak jak 

i na jako  wody jest uzdatnianie! 

Woda przeznaczona do spo ycia przez ludzi

pochodz ca z uj

powierzchniowych

pochodz ca z uj

podziemnych

1. Wska niki fizyczne i organoleptyczne

1. Barwa 1. Barwa

2. M tno 2. M tno

3. pH 3. pH

4. Przewodno

     w a ciwa

4. Przewodno

     w a ciwa

5. Zapach 5. Zapach

6. Smak 6. Smak

2. Parametry chemiczne

1. Amonowy jon 1. Amonowy jon

2. Azotany 2. Azotany

3. Azotyny 3. Azotyny

4. Chlor wolny1) 4. Chlor wolny1)

5. Chlorany 

    i chloryny2)

5. Chlorany 

     i chloryny2)

6. Glin3) 6. Glin3)

– 7. Mangan

– 8. elazo

3. Parametry mikrobiologiczne

1. Escherichia coli 1. Escherichia coli

2. Enterokoki 2. Enterokoki

3. Bakterie 

    grupy coli

3. Bakterie 

     grupy coli

4. Clostridium 

    perfringens ( cz-

    nie ze sporami)

–

Woda przeznaczona do spo ycia przez ludzi powinna spe nia  wymagania okre lone 

w rozporz dzeniu ministra zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku. Stopnia jej zanieczyszcze-

nia nie da si  niestety oceni  samodzielnie. Kontroli sk adu fizykochemicznego 

i mikrobiologicznego wody mog  dokona  stacje sanitarno-epidemiologiczne, laboratoria 

kontroli rodowiska, itp. Zakres parametrów obj tych monitoringiem kontrolnym przed-

stawia tabela:

Zakres  parametrów obj tych

monitoringiem kontrolnym

fo
t.
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wody wodoci gowej w instalacji domowej 

polega g ównie na usuwaniu zanieczyszcze

mechanicznych (wynik wtórnego 

zanieczyszczenia w sieci wodoci gowej

w czasie awarii, remontu lub na skutek 

odrywania si  osadów pod wp ywem zmian 

ci nienia) oraz nieprzyjemnego zapachu 

i z ego smaku, spowodowanych g ównie zbyt 

du  zawarto ci  chloru. 

W przypadku uj  indywidualnych (stud-

ni) woda zawiera przewa nie wi cej zanie-

czyszcze , nie tylko mechanicznych, ale 

równie  bakteriologicznych i innych pocho-

dzenia organicznego (pozosta o  po nad-

miernie nawo onych uprawach, przecieki 

z nieszczelnych szamb, itp.). Ponadto sk ad

wody mo e si  drastycznie zmienia  w za-

le no ci od pory roku – zdecydowanie gor-

sze parametry notuje si  w lecie ni  w zi-

mie. Dlatego te , w wi kszo ci wypadków, 

woda z uj  w asnych wymaga zastosowa-

nia bardziej z o onych systemów uzdatnia-

nia, które b d  w stanie doprowadzi  sk ad

wody do tego wymaganego norm .

Urz dzenia 
W zale no ci od parametrów fizykoche-

micznych i mikrobiologicznych wody stosuje 

si  ró ne urz dzenia poprawiaj ce jej jako .

Nale y zawsze pami ta , e dobór 

– a w rezultacie efektywno  dzia ania

urz dze  – musz  by  poprzedzone 

badaniem sk adu wody, zw aszcza gdy 

pobieramy wod  z w asnego uj cia. Ka de

urz dzenie filtracyjne sk ada si  z dwóch 

podstawowych elementów: obudowy 

i wk adu b d  z o a filtracyjnego. Kompletne 

urz dzenia mo na podzieli  wed ug kilku 

kryteriów:

I. Miejsce monta u

1. Urz dzenia montowane przy wej ciu

instalacji wodnej do domu, mieszkania (za-

raz za wodomierzem) i innych budynków 

umo liwiaj  ochron  ca ej instalacji przed 

szkodliwym dzia aniem zanieczyszcze , za-

wartych w wodzie. Wymagany jest przy tym 

dobór urz dze  o wi kszej wydajno ci, a co 

za tym idzie – dro szych.

2. Urz dzenia montowane na rurze do-

prowadzaj cej wod  do kranu zapewniaj

ochron  baterii oraz eliminuj  niekorzystne 

efekty zanieczyszczenia wody tu  przed jej 

poborem i spo yciem.

3. Urz dzenia montowane bezpo rednio 

do wylewki baterii (tak e odwrócone osmo-

zy) pozwalaj  na uzdatnienie wody pobiera-

nej wy cznie do picia.

II. Rodzaj usuwanych zanieczyszcze

(determinuje rodzaj zastosowanego wk a-

du lub z o a)

1. Filtry mechaniczne – s  urz dzeniami 

zatrzymuj cymi zanieczyszczenia mecha-

niczne – tak e te bardzo ma e do wielko-

ci nawet 0,5 mikrometra, takie jak: piasek, 

resztki materia ów uszczelniaj cych, rdza, 

elazo Fe+3, py  w glowy, drobiny osadów 

i koloidy.

Najcz ciej stosuje si  w nich wk ady po-

lipropylenowe lub sznurkowe. Dobrej ja-

ko ci wk ady polipropylenowe zatrzymu-

j  powy ej 95% zanieczyszcze . Niestety, 

wi kszo  dost pnych na rynku wk adów

pochodzi z Chin i charakteryzuje si  nisk

skuteczno ci . Ponadto po pewnym czasie 

wk ad s abej jako ci zaczyna uwalnia  do 

oczyszczonej wody cz stki, które wcze niej 

fo
t.
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 Filtr zamontowany na rurze doprowadzaj cej

wod  do baterii

Woda czerpana z w asnego uj cia mo e pochodzi  z pierwszej warstwy wodono nej lub z jej 

g bszych pok adów. 

Je li w pobli u naszej dzia ki nie ma elementów, które mog yby niekorzystnie oddzia ywa  na jako

wody (wysypiska, fermy zwierz ce), wod  mo na pobiera  z pierwszej warstwy wodono nej (a). 

Zalega ona zwykle na g boko ci kilku metrów i nie wyst puje nad ni  warstwa nieprzepuszczalna. 

Mog  wi c w niej znajdowa  si  drobinki piasku, mu  i inne mniejsze cz stki, które dostaj  si

podczas pompowania. Je li teren jest  nieskanalizowany, cieki z gospodarstw domowych zazwyczaj 

odprowadzane s  do cz sto nieszczelnych szamb. W takim przypadku do wody z pierwszej warstwy 

wodono nej b d  przenika  wszelkie zanieczyszczenia pochodz ce ze cieków. Aby nadawa a si  ona 

do picia, trzeba przeprowadzi  skomplikowane uzdatnianie, co wi e si  z du ymi kosztami. Lepiej 

wtedy zdecydowa  si  na g bsz  studni .

Woda z g bszych warstw wodono nych (b) – od kilku do kilkunastu metrów – jest odizolowana od 

powierzchni terenu warstwami gruntów nieprzepuszczalnych. Dzi ki temu jest wolna od 

zanieczyszcze  agrotechnicznych. W wodzie z tej warstwy cz sto jednak wyst puj  zwi kszone ilo ci

jonów wapnia i magnezu (to one s  przyczyn  jej twardo ci) oraz elaza i manganu.

obudowa
studni

warstwa
nieprzepuszczalna

warstwa
nieprzepuszczalna

warstwa
nieprzepuszczalna

druga
warstwa
wodono na

pokrywa

pokrywa studni

obudowa studni

warstwa wiru
poziom wody 
gruntowej

przewód
ss cy

pompy

filtr

pierwsza 
warstwa
wodono na

 Filtr zamontowany do wylewki baterii

fo
t.

 S
e
c

u
ra

a b
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zosta y przez niego odfiltrowane. W efek-

cie woda „przefiltrowana” zawiera wi cej 

zanieczyszcze  ni  woda surowa. Podobna 

sytuacja jest równie  w przypadku wk a-

dów sznurkowych. Bardzo dobre wk ady

sznurkowe potrafi  zatrzyma  ok. 80% za-

nieczyszcze . S  zdecydowanie mniej sku-

teczne od wk adów polipropylenowych, co 

w oczach wi kszo ci klientów nie jest za-

let , lecz wad . Warto wi c wiedzie , e

wk ad o mniejszej skuteczno ci filtracyjnej 

pracuje d u ej, zatrzymuj c tylko niewiel-

k  cz  zanieczyszcze , natomiast wk ad

o wysokiej skuteczno ci „zapycha” si  szyb-

ciej i cz ciej trzeba go wymienia . W tym 

momencie nale y zastanowi  si , czy kupu-

jemy filtry po to, aby je mie , czy te  po to, 

aby w a ciwie uzdatnia y wod .

 Wk ady filtracyjne, w zale no ci od para-

metrów wody wej ciowej, powinny by  wy-

mienione w momencie widocznego spadku 

ci nienia, ale nie pó niej ni  6 miesi cy od 

daty ich zamontowania. Zazwyczaj s  to 2–4 

miesi ce. Wydajno  filtrów w zale no ci od 

wielko ci waha si  od 0,4 do 6 m3/h. Filtry 

mechaniczne powinno si  stosowa  na po-

cz tkowym odcinku instalacji wewn trznej 

(za wodomierzem) lub przed innymi filtra-

mi montowanymi w miejscach poboru wody. 

Zawsze stosowane s  jako pierwszy stopie

oczyszczania wody. Mog  by  instalowa-

ne pojedynczo lub – dla zwi kszenia stop-

nia oczyszczenia wody – czone szeregowo 

w zestawy filtracyjne. Wskazane jest równie

ich stosowanie w instalacjach c.o. na zako -

czeniu przewodu powrotnego w celu ochro-

ny urz dze .

 Do filtrów mechanicznych zalicza si

tak e od elaziacze i odmanganiacze

– urz dzenia montowane na wej ciu do bu-

dynków czy domów jednorodzinnych. 

S u  do usuwania jonów elaza i manga-

nu, które nadaj  wodzie charakterystyczn

ó taw  lub brunatn  barw , m tno  i me-

taliczny posmak. Urz dzenia te wype niane 

s  piaskiem lub z o ami katalitycznymi. 

W wi kszo ci przypadków razem z nimi 

musi by  zamontowany napowietrzacz 

(w celu natlenienia wody) oraz hydrofor nie-

przeponowy – ok. 300 litrów (w celu zapew-

Zdecydowanie najcz ciej spotykamy si  z problemem 

eliminacji nadmiaru elaza i manganu oraz konieczno ci

zmi kczania wody

fo
t.
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 Do uzdatniania wody wodoci gowej mo na u y  gotowego zestawu filtracyjnego. 

Ten zawiera: filtr mechaniczny (usuwa drobne zanieczyszczenia, tj. piasek, py ,

osady, itp. za pomoc  filtracji na z o ach mineralnych lub z tworzywa sztucznego) 

oraz filtr w glowy (usuwa z wody szkodliwe zwi zki organiczne, metale ci kie, chlor 

oraz jego pochodne i inne). Ponadto poprawia smak, barw  i zapach wody

 Zmi kczacz wody. Wysoka zawarto  zwi zków

wapnia i magnezu sprawia, e woda jest twarda 

– to powoduje osadzanie si  kamienia kot owego

w czasie jej podgrzewania. Zmi kczacze podobnie 

jak inne urz dzenia pracuj  automatycznie 

i wymagaj  jedynie okresowego uzupe niania soli 

regeneruj cej z o e jonowymienne 

fo
t.
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 Bateria z dwoma niezale nymi obwodami: 

– mieszacz ciep ej i zimnej wody (prawa strona) – zawór tylko do wody 

filtrowanej (lewa strona). Tego typu dwuobiegowe baterie maj  wbudowany 

oddzielny zawór i oddzielne po czenie filtrowanej wody. Pozwalaj  one przy 

instalacji w szafce kuchennej systemu biofiltracji zrezygnowa

z dodatkowego kranika do filtrowanej wody
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nienia odpowiedniego czasu kontaktu wody 

z powietrzem i wytr cenia elaza). Filtry 

od elaziaj co-odmanganiaj ce mog  by

sterowane r cznie lub automatycznie i rege-

nerowane przez p ukanie przeciwpr dowe. 

2. Filtry w glowe – usuwaj  z wody szko-

dliwe zwi zki organiczne (np. pestycydy,

w glowodory, fenole, detergenty), metale

ci kie, chlor oraz jego pochodne i inne. 

Gwarantuj  popraw  barwy, smaku i zapa-

chu wody. Nale y jednak pami ta , e woda 

pozbawiona chloru traci swoje w a ciwo ci 

bakteriobójcze, dlatego te  wk ady w glowe 

umieszcza si  bezpo rednio przed punktem 

poboru wody. Powinny by  montowane 

jako drugi stopie  uzdatniania wody, 

za wk adami mechanicznymi, które chroni

je przed zatkaniem cz stkami mechanicz-

nymi. Ma to znaczenie zarówno dla czasu 

pracy wk adu, jak i efektywno ci usuwania 

zanieczyszcze . Na rynku istniej  dwa do-

minuj ce typy wk adów: GAC – wype nio-

ny granulowanym w glem aktywnym oraz 

CTO – z prasowanym, brykietowym w glem 

aktywnym. Dost pne s  równie  wk ady

w glowe zawieraj ce srebro lub stop miedzi 

i cynku. Elementy te dzia aj  bakteriosta-

tycznie (zapobiegaj  rozmna aniu mikro-

organizmów) oraz bakteriobójczo. Nale y

jednak zaznaczy , e filtry aktywowane sre-

brem zosta y wycofane ze sprzeda y na ryn-

ku ameryka skim ze wzgl du na mo liwe 

reakcje chemiczne prowadz ce do szkodli-

wych skutków ubocznych.

 Filtry w glowe dost pne s  tak e jako fil-

try kolumnowe – montowane na wej ciu do 

budynku lub filtry zak adane na rurach, 

pod zlewozmywakami ( czone w ykami 

z instalacj  zimnej wody), ustawiane na bla-

”
  Decyduj c si  na 

zakup konkretnego 

urz dzenia, sprawd ,

czy posiada Atest 

Higieniczny PZH!

”

fo
t.

  
A

lc
o

  Schemat wyja niaj cy dzia anie odwróconej osmozy oraz przyk adowy zestaw 

z charakterystycznym zbiornikiem na wod

filtr
mechaniczny

filtr
w glowy

odp yw
zanieczyszcze
do kanalizacji

zbiornik
z uzdatnion

wod

membrana
osmotyczna

REKLAMA
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cie lub montowane na wylewce baterii. 

W zale no ci od wersji wydajno  ich waha 

si  od kilkudziesi ciu do kilku tysi cy l/h. 

Regeneracja filtra nast puje przez p ukanie 

przeciwpr dowe (podobnie jak w przypadku 

od elaziaczy) lub wymian  wk adu. Nie na-

le y dopuszcza  do przestojów w pracy fil-

tra d u szych ni  7 dni, poniewa  mo e to 

wp ywa  na rozwój flory bakteryjnej.

3. Zmi kczacze – to urz dzenia usuwa-

j ce z wody jony wapnia i magnezu, któ-

re s  przyczyn  twardo ci wody i osadza-

nia si  kamienia kot owego (tworzenie si

kamienia wewn trz rur, urz dze  grzew-

czych oraz osadów na powierzchni sanita-

riatów zwi ksza zu ycie rodków pior cych 

i czyszcz cych oraz psuje armatur  i urz -

dzenia). W miejsce usuni tych jonów wpro-

wadzane s  jony sodu. Zmi kczacze mon-

tuje si  przy wej ciu do budynku, zawsze 

za od elaziaczem lub filtrem mechanicz-

nym, pozostawiaj c jedynie na odbiór wody 

surowej do podlewania ogrodu lub/i my-

cia samochodu. Urz dzenie sk ada si  z bu-

tli wype nionej ywic  jonowymienn  oraz 

zbiornika solanki s u cej do regeneracji y-

wicy. Cz stotliwo  regeneracji uzale niona 

jest od twardo ci oraz ilo ci przep ywaj cej 

wody. Na rynku dost pne s  równie  wk a-

dy zmi kczaj ce do obudów montowanych 

pod zlewozmywakiem lub przed urz dze-

niami podgrzewaj cymi wod  (podgrzewa-

czami przep ywowymi i pojemno ciowymi, 

kot ami, wymiennikami ciep a, pralkami, 

zmywarkami itp.).

4. System odwróconej osmozy – to urz -

dzenie dostarczaj ce wod  pozbawion

wszystkich sk adników – równie  tych po-

trzebnych organizmowi. Sk ada si  z kilku 

wk adów filtracyjnych (dwa filtry mecha-

niczne i filtr w glowy), które chroni  na-

st pny i najwa niejszy element ca ego syste-

mu – pó przepuszczaln  membran .

Oczyszczona woda magazynowana jest 

w zbiorniku, natomiast zag szczone za-

nieczyszczenia odprowadzane s  bezpo-

rednio do kanalizacji. Dodatkowym ele-

mentem systemu jest filtr w glowy lub/i 

mineralizuj cy, który poprawia smak wody 

i wzbogaca j  o mikroelementy. System 

montuje si  w szafce pod zlewozmywa-

kiem. Wk ady systemu powinny by  wy-

mieniane co 3–6 miesi cy, natomiast mem-

brana co 3–4 lata. Wydajno  systemu 

wynosi zwykle 50, 75 GPD.

5. Lampy UV – stosowane s  do usuwania 

zanieczyszcze  mikrobiologicznych (bakte-

rii, wirusów, glonów). Lampa UV musi by

zainstalowana bezpo rednio przed punk-

tem poboru wody, a do lampy musi docho-

dzi  woda pozbawiona zanieczyszcze  me-

chanicznych. S  to urz dzenia wymagaj ce 

zasilania elektrycznego. Wydajno  lamp 

stosowanych w instalacjach domowych nie 

przekracza 1m3/h, a czas eksploatacji pro-

miennika wynosi ok. 8 tys. godzin. Po tym 

czasie nale y go wymieni .

Lp. Rodzaj urz dze

(obudowa + wk ad)

Usuwane 

znieczyszczenia

Miejsce monta u

1. Filtry mechaniczne

piasek, rdza, elazo Fe+3,

py  w glowy, drobiny osadów, 

koloidy

na pocz tku instalacji wewn trznej, 

jako pierwszy element uzdatniania 

wody lub w szafce zlewozmywakowej, 

na rurze doprowadzaj cej 

wod  do kranu

2.
Filtry z w glem

 aktywnym

szkodliwe zwi zki organiczne 

(np. pestycydy, w glowodory, fe-

nole, detergenty), metale ci kie, 

chlor i jego pochodne i inne; 

bezpo rednio przed punktem pobo-

ru wody, zawsze za filtrem mechanicz-

nym, za od elaziaczem i odmangania-

czem, ale przed zmi kczaczem

3.
Od elaziacze 

i odmanganiacze

jony manganu i elaza, nadaj ce 

wodzie rudaw  barw , m tno

i metaliczny smak

za napowietrzaczem i hydroforem,

ale przed zmi kczaczem

4. Zmi kczacze

jony wapnia i magnezu,

powoduj ce powstawanie 

kamienia w rurach i urz dzeniach 

grzewczych

na wej ciu instalacji wodnej 

do budynku, ale za od elaziaczem

i filtrem mechanicznym lub bezpo red-

nio przed punktem poboru wody 

oraz przed pralk  i zmywark

5.
Systemy odwróconej 

osmozy

rozpuszczone w wodzie sole, me-

tale ci kie, pierwiastki promie-

niotwórcze, bakterie i wirusy

bezpo rednio przed punktem poboru 

wody (najcz ciej umiejscowiony 

w szafce pod zlewozmywakiem)

6. Lampy  UV bakterie i wirusy
bezpo rednio przed punktem poboru 

wody, za filtrami mechanicznymi

fo
t.

 S
e
c

u
ra

 Lampa UV. S u y do usuwania zanieczyszcze  mikrobilogicznych 

– bakterii, wirusów i glonów 

fo
t.

 B
W

T

 Stosowanie zmi kczaczy pozwala unikn

odk adania si  kamienia m.in. w zmywarkach 

– to z kolei przyczynia si  do zredukowania 

zu ycia rodków zmi kczaj cych
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