Zakres parametrów objÚtych
monitoringiem kontrolnym

Z butelki

Woda przeznaczona do spoĝycia przez ludzi
pochodzÈca z ujÚÊ
powierzchniowych

pochodzÈca z ujÚÊ
podziemnych

1. Wskaěniki fizyczne i organoleptyczne
1. Barwa

1. Barwa

2. MÚtnoĂÊ

2. MÚtnoĂÊ

3. pH

3. pH

4. PrzewodnoĂÊ
wïaĂciwa

4. PrzewodnoĂÊ
wïaĂciwa

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

czy z FILTRA?
Uzdatnianie wody
Izabela Szewczyk

Woda z wodociÈgu powinna speïniaÊ
wszystkie wymagania higieniczno-zdrowotne,
ale zwykle jest niesmaczna. W wodzie
zaĂ z wïasnego ujÚcia mogÈ znajdowaÊ siÚ
zanieczyszczenia, choÊ jej smak nam
odpowiada. ReceptÈ zarówno na smak jak
i na jakoĂÊ wody jest uzdatnianie!
Woda przeznaczona do spoĝycia przez ludzi powinna speïniaÊ wymagania okreĂlone
w rozporzÈdzeniu ministra zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku. Stopnia jej zanieczyszczenia nie da siÚ niestety oceniÊ samodzielnie. Kontroli skïadu fizykochemicznego
i mikrobiologicznego wody mogÈ dokonaÊ stacje sanitarno-epidemiologiczne, laboratoria
kontroli Ărodowiska, itp. Zakres parametrów objÚtych monitoringiem kontrolnym przedstawia tabela:
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fot. Global Group

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 (ïÈcznie ze sporami)

–

1) O ile woda jest dezynfekowana chlorem
lub jego zwiÈzkami.
2) O ile woda jest dezynfekowana dwutlenkiem chloru.
3) Przy stosowaniu zwiÈzków glinu jako koagulanta lub gdy glin zawarty w wodzie jest pochodzenia naturalnego. W obu przypadkach
zawartoĂÊ glinu w wodzie powinna byÊ badana u konsumenta.

½ródïa
Woda wykorzystywana w gospodarstwach
domowych moĝe pochodziÊ z sieci
wodociÈgowej lub z wïasnego ujÚcia.
Ta pobierana z sieci wodociÈgowej jest
badana, m.in. przez lokalne stacje sanitarno-epidemiologiczne. Niestety droga, jakÈ musi
przebyÊ woda ze stacji do docelowego
uĝytkownika, czÚsto prowadzi przez stare,
skorodowane instalacje, które wtórnie jÈ
zanieczyszczajÈ. Poza tym woda
w stacjach uzdatniania jest chlorowana lub
ozonowana w celu zabezpieczenia jej przed
zakaĝeniem mikrobiologicznym. Wszystko to
powoduje, ĝe poprawienie wïaĂciwoĂci
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Uzdatnianie wody

fot. Secura

dzenia organicznego (pozostaïoĂÊ po nadmiernie nawoĝonych uprawach, przecieki
z nieszczelnych szamb, itp.). Ponadto skïad
wody moĝe siÚ drastycznie zmieniaÊ w zaleĝnoĂci od pory roku – zdecydowanie gorsze parametry notuje siÚ w lecie niĝ w zimie. Dlatego teĝ, w wiÚkszoĂci wypadków,
woda z ujÚÊ wïasnych wymaga zastosowania bardziej zïoĝonych systemów uzdatniania, które bÚdÈ w stanie doprowadziÊ skïad
wody do tego wymaganego normÈ.

I. Miejsce montaĝu
1. UrzÈdzenia montowane przy wejĂciu
instalacji wodnej do domu, mieszkania (zaraz za wodomierzem) i innych budynków
umoĝliwiajÈ ochronÚ caïej instalacji przed
szkodliwym dziaïaniem zanieczyszczeñ, zawartych w wodzie. Wymagany jest przy tym
dobór urzÈdzeñ o wiÚkszej wydajnoĂci, a co
za tym idzie – droĝszych.
2. UrzÈdzenia montowane na rurze doprowadzajÈcej wodÚ do kranu zapewniajÈ
ochronÚ baterii oraz eliminujÈ niekorzystne
efekty zanieczyszczenia wody tuĝ przed jej
poborem i spoĝyciem.
3. UrzÈdzenia montowane bezpoĂrednio
do wylewki baterii (takĝe odwrócone osmozy) pozwalajÈ na uzdatnienie wody pobieranej wyïÈcznie do picia.

Filtr zamontowany do wylewki baterii

UrzÈdzenia
wody wodociÈgowej w instalacji domowej
polega gïównie na usuwaniu zanieczyszczeñ
mechanicznych (wynik wtórnego
zanieczyszczenia w sieci wodociÈgowej
w czasie awarii, remontu lub na skutek
odrywania siÚ osadów pod wpïywem zmian
ciĂnienia) oraz nieprzyjemnego zapachu
i zïego smaku, spowodowanych gïównie zbyt
duĝÈ zawartoĂciÈ chloru.
W przypadku ujÚÊ indywidualnych (studni) woda zawiera przewaĝnie wiÚcej zanieczyszczeñ, nie tylko mechanicznych, ale
równieĝ bakteriologicznych i innych pocho-

W zaleĝnoĂci od parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody stosuje
siÚ róĝne urzÈdzenia poprawiajÈce jej jakoĂÊ.
Naleĝy zawsze pamiÚtaÊ, ĝe dobór
– a w rezultacie efektywnoĂÊ dziaïania
urzÈdzeñ – muszÈ byÊ poprzedzone
badaniem skïadu wody, zwïaszcza gdy
pobieramy wodÚ z wïasnego ujÚcia. Kaĝde
urzÈdzenie filtracyjne skïada siÚ z dwóch
podstawowych elementów: obudowy
i wkïadu bÈdě zïoĝa filtracyjnego. Kompletne
urzÈdzenia moĝna podzieliÊ wedïug kilku
kryteriów:

pokrywa
pokrywa studni
obudowa studni

poziom wody
gruntowej

obudowa
studni

warstwa
nieprzepuszczalna

warstwa ĝwiru

filtr
warstwa
nieprzepuszczalna

a

pierwsza
warstwa
wodonoĂna

fot. Secura

przewód
ssÈcy
pompy

druga
warstwa
wodonoĂna

warstwa
nieprzepuszczalna

b

Woda czerpana z wïasnego ujÚcia moĝe pochodziÊ z pierwszej warstwy wodonoĂnej lub z jej
gïÚbszych pokïadów.
JeĂli w pobliĝu naszej dziaïki nie ma elementów, które mogïyby niekorzystnie oddziaïywaÊ na jakoĂÊ
wody (wysypiska, fermy zwierzÚce), wodÚ moĝna pobieraÊ z pierwszej warstwy wodonoĂnej (a).
Zalega ona zwykle na gïÚbokoĂci kilku metrów i nie wystÚpuje nad niÈ warstwa nieprzepuszczalna.
MogÈ wiÚc w niej znajdowaÊ siÚ drobinki piasku, muï i inne mniejsze czÈstki, które dostajÈ siÚ
podczas pompowania. JeĂli teren jest nieskanalizowany, Ăcieki z gospodarstw domowych zazwyczaj
odprowadzane sÈ do czÚsto nieszczelnych szamb. W takim przypadku do wody z pierwszej warstwy
wodonoĂnej bÚdÈ przenikaÊ wszelkie zanieczyszczenia pochodzÈce ze Ăcieków. Aby nadawaïa siÚ ona
do picia, trzeba przeprowadziÊ skomplikowane uzdatnianie, co wiÈĝe siÚ z duĝymi kosztami. Lepiej
wtedy zdecydowaÊ siÚ na gïÚbszÈ studniÚ.
Woda z gïÚbszych warstw wodonoĂnych (b) – od kilku do kilkunastu metrów – jest odizolowana od
powierzchni terenu warstwami gruntów nieprzepuszczalnych. DziÚki temu jest wolna od
zanieczyszczeñ agrotechnicznych. W wodzie z tej warstwy czÚsto jednak wystÚpujÈ zwiÚkszone iloĂci
jonów wapnia i magnezu (to one sÈ przyczynÈ jej twardoĂci) oraz ĝelaza i manganu.

Filtr zamontowany na rurze doprowadzajÈcej
wodÚ do baterii

II. Rodzaj usuwanych zanieczyszczeñ
(determinuje rodzaj zastosowanego wkïadu lub zïoĝa)
1. Filtry mechaniczne – sÈ urzÈdzeniami
zatrzymujÈcymi zanieczyszczenia mechaniczne – takĝe te bardzo maïe do wielkoĂci nawet 0,5 mikrometra, takie jak: piasek,
resztki materiaïów uszczelniajÈcych, rdza,
ĝelazo Fe+3, pyï wÚglowy, drobiny osadów
i koloidy.
NajczÚĂciej stosuje siÚ w nich wkïady polipropylenowe lub sznurkowe. Dobrej jakoĂci wkïady polipropylenowe zatrzymujÈ powyĝej 95% zanieczyszczeñ. Niestety,
wiÚkszoĂÊ dostÚpnych na rynku wkïadów
pochodzi z Chin i charakteryzuje siÚ niskÈ
skutecznoĂciÈ. Ponadto po pewnym czasie
wkïad sïabej jakoĂci zaczyna uwalniaÊ do
oczyszczonej wody czÈstki, które wczeĂniej
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fot. Econet

fot. GSP Group

PrzeglÈd rynku

Bateria z dwoma niezaleĝnymi obwodami:
– mieszacz ciepïej i zimnej wody (prawa strona) – zawór tylko do wody
filtrowanej (lewa strona). Tego typu dwuobiegowe baterie majÈ wbudowany
oddzielny zawór i oddzielne poïÈczenie filtrowanej wody. PozwalajÈ one przy
instalacji w szafce kuchennej systemu biofiltracji zrezygnowaÊ
z dodatkowego kranika do filtrowanej wody

zostaïy przez niego odfiltrowane. W efekcie woda „przefiltrowana” zawiera wiÚcej
zanieczyszczeñ niĝ woda surowa. Podobna
sytuacja jest równieĝ w przypadku wkïadów sznurkowych. Bardzo dobre wkïady
sznurkowe potrafiÈ zatrzymaÊ ok. 80% zanieczyszczeñ. SÈ zdecydowanie mniej skuteczne od wkïadów polipropylenowych, co
w oczach wiÚkszoĂci klientów nie jest zaletÈ, lecz wadÈ. Warto wiÚc wiedzieÊ, ĝe
wkïad o mniejszej skutecznoĂci filtracyjnej
pracuje dïuĝej, zatrzymujÈc tylko niewielkÈ czÚĂÊ zanieczyszczeñ, natomiast wkïad
o wysokiej skutecznoĂci „zapycha” siÚ szybciej i czÚĂciej trzeba go wymieniaÊ. W tym

Do uzdatniania wody wodociÈgowej moĝna uĝyÊ gotowego zestawu filtracyjnego.
Ten zawiera: filtr mechaniczny (usuwa drobne zanieczyszczenia, tj. piasek, pyï,
osady, itp. za pomocÈ filtracji na zïoĝach mineralnych lub z tworzywa sztucznego)
oraz filtr wÚglowy (usuwa z wody szkodliwe zwiÈzki organiczne, metale ciÚĝkie, chlor
oraz jego pochodne i inne). Ponadto poprawia smak, barwÚ i zapach wody

mechaniczne powinno siÚ stosowaÊ na poczÈtkowym odcinku instalacji wewnÚtrznej
(za wodomierzem) lub przed innymi filtrami montowanymi w miejscach poboru wody.
Zawsze stosowane sÈ jako pierwszy stopieñ
oczyszczania wody. MogÈ byÊ instalowane pojedynczo lub – dla zwiÚkszenia stopnia oczyszczenia wody – ïÈczone szeregowo
w zestawy filtracyjne. Wskazane jest równieĝ
ich stosowanie w instalacjach c.o. na zakoñczeniu przewodu powrotnego w celu ochrony urzÈdzeñ.
Do filtrów mechanicznych zalicza siÚ
takĝe odĝelaziacze i odmanganiacze
– urzÈdzenia montowane na wejĂciu do bu-

momencie naleĝy zastanowiÊ siÚ, czy kupujemy filtry po to, aby je mieÊ, czy teĝ po to,
aby wïaĂciwie uzdatniaïy wodÚ.
Wkïady filtracyjne, w zaleĝnoĂci od parametrów wody wejĂciowej, powinny byÊ wymienione w momencie widocznego spadku
ciĂnienia, ale nie póěniej niĝ 6 miesiÚcy od
daty ich zamontowania. Zazwyczaj sÈ to 2–4
miesiÈce. WydajnoĂÊ filtrów w zaleĝnoĂci od
wielkoĂci waha siÚ od 0,4 do 6 m3/h. Filtry
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dynków czy domów jednorodzinnych.
SïuĝÈ do usuwania jonów ĝelaza i manganu, które nadajÈ wodzie charakterystycznÈ
ĝóïtawÈ lub brunatnÈ barwÚ, mÚtnoĂÊ i metaliczny posmak. UrzÈdzenia te wypeïniane
sÈ piaskiem lub zïoĝami katalitycznymi.
W wiÚkszoĂci przypadków razem z nimi
musi byÊ zamontowany napowietrzacz
(w celu natlenienia wody) oraz hydrofor nieprzeponowy – ok. 300 litrów (w celu zapew-

fot. BWT

Zdecydowanie najczÚĂciej spotykamy siÚ z problemem
eliminacji nadmiaru ĝelaza i manganu oraz koniecznoĂciÈ
zmiÚkczania wody

ZmiÚkczacz wody. Wysoka zawartoĂÊ zwiÈzków
wapnia i magnezu sprawia, ĝe woda jest twarda
– to powoduje osadzanie siÚ kamienia kotïowego
w czasie jej podgrzewania. ZmiÚkczacze podobnie
jak inne urzÈdzenia pracujÈ automatycznie
i wymagajÈ jedynie okresowego uzupeïniania soli
regenerujÈcej zïoĝe jonowymienne
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Uzdatnianie wody

membrana
osmotyczna

odpïyw
zanieczyszczeñ
do kanalizacji
filtr
mechaniczny

filtr
wÚglowy

fot. Alco

zbiornik
z uzdatnionÈ
wodÈ

Schemat wyjaĂniajÈcy dziaïanie odwróconej osmozy oraz przykïadowy zestaw
z charakterystycznym zbiornikiem na wodÚ

nienia odpowiedniego czasu kontaktu wody
z powietrzem i wytrÈcenia ĝelaza). Filtry
odĝelaziajÈco-odmanganiajÈce mogÈ byÊ
sterowane rÚcznie lub automatycznie i regenerowane przez pïukanie przeciwprÈdowe.

”

DecydujÈc siÚ na
zakup konkretnego
urzÈdzenia, sprawdě,
czy posiada Atest
Higieniczny PZH!

”

2. Filtry wÚglowe – usuwajÈ z wody szkodliwe zwiÈzki organiczne (np. pestycydy,

wÚglowodory, fenole, detergenty), metale
ciÚĝkie, chlor oraz jego pochodne i inne.
GwarantujÈ poprawÚ barwy, smaku i zapachu wody. Naleĝy jednak pamiÚtaÊ, ĝe woda
pozbawiona chloru traci swoje wïaĂciwoĂci
bakteriobójcze, dlatego teĝ wkïady wÚglowe
umieszcza siÚ bezpoĂrednio przed punktem
poboru wody. Powinny byÊ montowane
jako drugi stopieñ uzdatniania wody,
za wkïadami mechanicznymi, które chroniÈ
je przed zatkaniem czÈstkami mechanicznymi. Ma to znaczenie zarówno dla czasu
pracy wkïadu, jak i efektywnoĂci usuwania
zanieczyszczeñ. Na rynku istniejÈ dwa dominujÈce typy wkïadów: GAC – wypeïniony granulowanym wÚglem aktywnym oraz

CTO – z prasowanym, brykietowym wÚglem
aktywnym. DostÚpne sÈ równieĝ wkïady
wÚglowe zawierajÈce srebro lub stop miedzi
i cynku. Elementy te dziaïajÈ bakteriostatycznie (zapobiegajÈ rozmnaĝaniu mikroorganizmów) oraz bakteriobójczo. Naleĝy
jednak zaznaczyÊ, ĝe filtry aktywowane srebrem zostaïy wycofane ze sprzedaĝy na rynku amerykañskim ze wzglÚdu na moĝliwe
reakcje chemiczne prowadzÈce do szkodliwych skutków ubocznych.
Filtry wÚglowe dostÚpne sÈ takĝe jako filtry kolumnowe – montowane na wejĂciu do
budynku lub filtry zakïadane na rurach,
pod zlewozmywakami (ïÈczone wÚĝykami
z instalacjÈ zimnej wody), ustawiane na blaREKLAMA
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fot. Secura

cie lub montowane na wylewce baterii.
W zaleĝnoĂci od wersji wydajnoĂÊ ich waha
siÚ od kilkudziesiÚciu do kilku tysiÚcy l/h.
Regeneracja filtra nastÚpuje przez pïukanie
przeciwprÈdowe (podobnie jak w przypadku
odĝelaziaczy) lub wymianÚ wkïadu. Nie naleĝy dopuszczaÊ do przestojów w pracy filtra dïuĝszych niĝ 7 dni, poniewaĝ moĝe to
wpïywaÊ na rozwój flory bakteryjnej.

fot. BWT

Lampa UV. Sïuĝy do usuwania zanieczyszczeñ mikrobilogicznych
– bakterii, wirusów i glonów

Stosowanie zmiÚkczaczy pozwala uniknÈÊ
odkïadania siÚ kamienia m.in. w zmywarkach
– to z kolei przyczynia siÚ do zredukowania
zuĝycia Ărodków zmiÚkczajÈcych

3. ZmiÚkczacze – to urzÈdzenia usuwajÈce z wody jony wapnia i magnezu, które sÈ przyczynÈ twardoĂci wody i osadzania siÚ kamienia kotïowego (tworzenie siÚ
kamienia wewnÈtrz rur, urzÈdzeñ grzewczych oraz osadów na powierzchni sanitariatów zwiÚksza zuĝycie Ărodków piorÈcych
i czyszczÈcych oraz psuje armaturÚ i urzÈdzenia). W miejsce usuniÚtych jonów wprowadzane sÈ jony sodu. ZmiÚkczacze montuje siÚ przy wejĂciu do budynku, zawsze
za odĝelaziaczem lub filtrem mechanicznym, pozostawiajÈc jedynie na odbiór wody
surowej do podlewania ogrodu lub/i mycia samochodu. UrzÈdzenie skïada siÚ z butli wypeïnionej ĝywicÈ jonowymiennÈ oraz
zbiornika solanki sïuĝÈcej do regeneracji ĝywicy. CzÚstotliwoĂÊ regeneracji uzaleĝniona
jest od twardoĂci oraz iloĂci przepïywajÈcej
wody. Na rynku dostÚpne sÈ równieĝ wkïady zmiÚkczajÈce do obudów montowanych
pod zlewozmywakiem lub przed urzÈdzeniami podgrzewajÈcymi wodÚ (podgrzewaczami przepïywowymi i pojemnoĂciowymi,
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kotïami, wymiennikami ciepïa, pralkami,
zmywarkami itp.).
4. System odwróconej osmozy – to urzÈdzenie dostarczajÈce wodÚ pozbawionÈ
wszystkich skïadników – równieĝ tych potrzebnych organizmowi. Skïada siÚ z kilku
wkïadów filtracyjnych (dwa filtry mechaniczne i filtr wÚglowy), które chroniÈ nastÚpny i najwaĝniejszy element caïego systemu – póïprzepuszczalnÈ membranÚ.
Oczyszczona woda magazynowana jest
w zbiorniku, natomiast zagÚszczone zanieczyszczenia odprowadzane sÈ bezpoĂrednio do kanalizacji. Dodatkowym elementem systemu jest filtr wÚglowy lub/i
mineralizujÈcy, który poprawia smak wody
i wzbogaca jÈ o mikroelementy. System

Lp.

montuje siÚ w szafce pod zlewozmywakiem. Wkïady systemu powinny byÊ wymieniane co 3–6 miesiÚcy, natomiast membrana co 3–4 lata. WydajnoĂÊ systemu
wynosi zwykle 50, 75 GPD.
5. Lampy UV – stosowane sÈ do usuwania
zanieczyszczeñ mikrobiologicznych (bakterii, wirusów, glonów). Lampa UV musi byÊ
zainstalowana bezpoĂrednio przed punktem poboru wody, a do lampy musi dochodziÊ woda pozbawiona zanieczyszczeñ mechanicznych. SÈ to urzÈdzenia wymagajÈce
zasilania elektrycznego. WydajnoĂÊ lamp
stosowanych w instalacjach domowych nie
przekracza 1m3/h, a czas eksploatacji promiennika wynosi ok. 8 tys. godzin. Po tym
czasie naleĝy go wymieniÊ.

Rodzaj urzÈdzeñ
(obudowa + wkïad)

Usuwane
znieczyszczenia

1.

Filtry mechaniczne

piasek, rdza, ĝelazo Fe+3,
pyï wÚglowy, drobiny osadów,
koloidy

2.

Filtry z wÚglem
aktywnym

3.

Odĝelaziacze
i odmanganiacze

Miejsce montaĝu
na poczÈtku instalacji wewnÚtrznej,
jako pierwszy element uzdatniania
wody lub w szafce zlewozmywakowej,
na rurze doprowadzajÈcej
wodÚ do kranu

szkodliwe zwiÈzki organiczne
bezpoĂrednio przed punktem pobo(np. pestycydy, wÚglowodory, fe- ru wody, zawsze za filtrem mechanicznole, detergenty), metale ciÚĝkie, nym, za odĝelaziaczem i odmanganiachlor i jego pochodne i inne;
czem, ale przed zmiÚkczaczem
jony manganu i ĝelaza, nadajÈce
wodzie rudawÈ barwÚ, mÚtnoĂÊ
i metaliczny smak

za napowietrzaczem i hydroforem,
ale przed zmiÚkczaczem

4.

ZmiÚkczacze

na wejĂciu instalacji wodnej
jony wapnia i magnezu,
do budynku, ale za odĝelaziaczem
powodujÈce powstawanie
i filtrem mechanicznym lub bezpoĂredkamienia w rurach i urzÈdzeniach
nio przed punktem poboru wody
grzewczych
oraz przed pralkÈ i zmywarkÈ

5.

Systemy odwróconej
osmozy

rozpuszczone w wodzie sole, me- bezpoĂrednio przed punktem poboru
tale ciÚĝkie, pierwiastki promiewody (najczÚĂciej umiejscowiony
niotwórcze, bakterie i wirusy
w szafce pod zlewozmywakiem)

6.

Lampy UV

bakterie i wirusy

bezpoĂrednio przed punktem poboru
wody, za filtrami mechanicznymi
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