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Na rynku dostêpnych jest wiele urz¹-
dzeñ do uzdatniania wody. S¹ to za-

równo filtry o ma³ej wydajnoœci, przezna-
czone do monta¿u przy baterii kuchen-
nej, jak i du¿e filtry automatyczne, uzdat-
niaj¹ce ca³¹ wodê dop³ywaj¹c¹ do domu.
Dysponuj¹c odpowiednimi funduszami
mo¿emy usun¹æ z wody wszystkie zanie-
czyszczenia. Jednak podstawowym powo-
dem, dla którego decydujemy siê na za-
kup filtra, jest obecnoœæ w wodzie zanie-
czyszczeñ niekorzystnych dla zdrowia al-
bo powoduj¹cych niszczenie urz¹dzeñ
grzewczych. Rodzaj tych zanieczyszczeñ
zale¿y przede wszystkim od tego, sk¹d po-
chodzi woda – z w³asnej studni czy z wo-
doci¹gu.

�ród³a zanieczyszczenia
wody w kranie
Woda z w³asnego ujêcia. Jej jakoœæ

zale¿y od g³êbokoœci, z jakiej jest pobiera-
na, od okolicy, w której mieszkamy (czy
w pobli¿u s¹ pola uprawne, zak³ady prze-
mys³owe itp.), od rodzaju gleby, przez
któr¹ woda siê przes¹cza. Woda z w³asnej
studni mo¿e zawieraæ zanieczyszczenia
mechaniczne, jak piasek i mu³, azotany,
¿elazo, mangan, jony wapnia i magnezu
(odpowiadaj¹ce za twardoœæ wody) a tak¿e
bakterie. Do oczyszczania wody z w³a-
snej studni stosuje siê najczêœciej filtry
wstêpne (mechaniczne), od¿elaziacze,
filtry z wêglem aktywnym, zmiêkczacze
wody, filtry z odwrócon¹ osmoz¹.

Woda wodoci¹gowa pochodzi zazwy-
czaj z bardzo zanieczyszczonych wód
powierzchniowych. Jest odpowiednio
oczyszczana w stacjach uzdatniania wody,
a nastêpnie dezynfekowana chlorem lub
jego zwi¹zkami, albo ozonem. Dezynfek-
cja jest niezbêdna, ¿eby uzyskaæ wodê
czyst¹ bakteriologicznie. Ale woda, cho-
cia¿ jest uzdatniona, czêsto zawiera zwi¹z-
ki, które nadaj¹ jej nieprzyjemny zapach
i smak, mimo ¿e nie s¹ one szkodliwe.
Woda wyp³ywaj¹ca ze stacji uzdatniania
spe³nia wszystkie stawiane jej wymaga-
nia, ale jest czêsto ponownie zanieczysz-
czana w instalacji wodoci¹gowej. Przy-
czyn¹ mo¿e byæ korodowanie starych rur
oraz remonty i modernizacje sieci wodo-
ci¹gowej, w czasie których do wody dosta-
j¹ siê np. piasek i resztki materia³ów
uszczelniaj¹cych. Woda wodoci¹gowa
mo¿e zawieraæ ponadto, mimo uzdatnia-
nia, substancje szkodliwe dla zdrowia,
w tym równie¿ rakotwórcze. Mog¹ po-

Oczyszczanie wody jest czêsto niezbêdne, ¿eby
nadawa³a siê ona do picia. Jednak niektórzy

– zw³aszcza osoby korzystaj¹ce z wody wodoci¹gowej
– decyduj¹ siê na uzdatnianie wody nie tylko ze

wzglêdów zdrowotnych, ale tak¿e w celu poprawienia
jej smaku. Ró¿ne zwi¹zki i substancje rozpuszczone

w wodzie decyduj¹ nie tylko o tym, czy woda jest
zdrowa, ale tak¿e zmieniaj¹ jej wygl¹d i smak.

Iwona Ma³kowska

czysta

WODA

fot. Secura
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wstawaæ zwi¹zki chemiczne niemo¿liwe
do wykrycia powszechnie dostêpnymi me-
todami. Woda wodoci¹gowa mo¿e byæ
doczyszczana za pomoc¹ filtrów mecha-
nicznych, wêglowych lub odwróconej
osmozy.

W³asna instalacja wodna Ÿród³em
zanieczyszczeñ
Jedn¹ z przyczyn zanieczyszczeñ

mo¿e byæ materia³ rur, z których s¹ wy-
konane instalacje zimnej i ciep³ej wody.
Rury z niektórych tworzyw sztucznych
(np. z polipropylenu lub PVC) s¹ do-
brym œrodowiskiem dla rozwoju mikro-
organizmów (chocia¿ np. polibutylen
ma w³aœciwoœci bakteriostatyczne).
W rurach ocynkowanych, w których
wystêpuje korozja równomierna, tworzy
siê zazwyczaj warstwa ochronna z osadu
cynku, której wystêpowanie jest zjawi-
skiem korzystnym – zapobiega niszcze-
niu rur – ale w której mog¹ rozwijaæ siê
bakterie. Je¿eli zjawisko korozji równo-
miernej zostanie zak³ócone i wyst¹pi
korozja w¿erowa, powstan¹ produkty
korozji ¿elaza, które bêd¹ mechanicznie
zanieczyszczaæ wodê. Rury ocynkowane

bêd¹ nara¿one na szybkie zniszczenie,
je¿eli zamontujemy przed nimi urz¹-
dzenia lub rury z miedzi (zawartoœæ jo-
nów miedzi nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿

0,06 mg/l). Rury miedziane nie powinny
byæ stosowane do przesy³ania wody miêk-
kiej, ani te¿ wody o pH<7. Powoduje to
bowiem wyp³ukiwanie jonów miedzi do
wody oraz korodowanie rur. Do wody
o niekorzystnym dla miedzi sk³adzie che-
micznym mo¿na zastosowaæ rury miedzia-
ne z pow³ok¹ cynow¹ gruboœci 1–2 µm.

Po d³u¿szym czasie niespuszczania
wody z instalacji (powy¿ej 16 godzin)
woda taka nie nadaje siê do picia
i pierwszych kilka litrów nale¿y zu¿yæ
do celów innych ni¿ spo¿ywcze.

Miejsce monta¿u filtra
Wybór konkretnego modelu filtra za-

le¿y od jego przysz³ego zastosowania.
W domu jednorodzinnym, który ma
w³asne ujêcie wody, zazwyczaj uzdatnia
siê ca³¹ wodê doprowadzan¹ do domu,
a urz¹dzenia j¹ oczyszczaj¹ce montuje siê
na pocz¹tku instalacji. W zale¿noœci od
rodzaju filtra i jego wydajnoœci stosuje siê
urz¹dzenia narurowe 1 lub stoj¹ce.

Wodê wodoci¹gow¹ oczyszcza siê
zazwyczaj punktowo – np. tylko w kuch-
ni. Filtry mog¹ byæ montowane na wy-
lewce 2. Mo¿emy wtedy pobieraæ z kra-
nu wodê zarówno przefiltrowan¹, jak
i nieuzdatnion¹. Wystarczy przestawiæ
w odpowiednie po³o¿enie specjalny prze-
³¹cznik przy filtrze. Alternatyw¹ s¹ filtry
z w³asn¹ wylewk¹, które montuje siê na
zlewozmywaku 3. Urz¹dzenia o wiêkszej

Zbyt du¿e stê¿enie azotanów jest niekorzystne zw³aszcza dla ma³ych dzieci. Mo¿e powodowaæ cho-
roby niedokrwienne i nowotworowe.

Chlor nadaje wodzie nieprzyjemny zapach i smak. Jego zwi¹zki mog¹ byæ rakotwórcze.
Zbyt du¿o manganu powoduje tworzenie siê brunatnych plam na przyborach sanitarnych i praniu.

Ponadto mangan odk³ada siê w organizmie cz³owieka – w w¹trobie, trzustce, nerkach i jelitach. W wiêk-
szych dawkach mo¿e dzia³aæ dra¿ni¹co na spojówki, górne drogi oddechowe i skórê.

Nadmiar ¿elaza jest bardzo k³opotliwy – nadaje wodzie metaliczny posmak, brudzi bia³e pranie, po-
zostawia rdzawy osad przy gotowaniu wody. D³ugotrwale
picie wody o podwy¿szonej zawartoœci ¿elaza powoduje
przebarwienie skóry, uszkodzenie trzustki, marskoœæ w¹tro-
by, powstawanie nowotworów i nadciœnienia.

Zwi¹zki manganu i ¿elaza wytr¹caj¹ siê z wody w po-
staci osadów i powoduj¹ zarastanie przewodów wodoci¹-
gowych, czyli zmniejszanie ich przekroju.

Twardoœæ wody ma wady oraz zalety. Woda twarda jest
zdrowsza dla cz³owieka ni¿ miêkka oraz... smaczniejsza. Za
to miêkka jest lepsza dla urz¹dzeñ grzewczych, nie tylko ko-
t³a lub podgrzewacza wody, ale tak¿e ciœnieniowego eks-
presu do kawy, zmywarki, pralki itp. Maj¹c miêkk¹ wodê
mo¿emy nie u¿ywaæ detergentów do zmywania, a zaparzo-
na w niej herbata bêdzie mocniejsza. 

Co mo¿e powodowaæ nieuzdatniona woda>>

1 Filtr zamontowany na instalacji wodnej
(fot. Ekonet)

2 Filtr montowany na wylewce
(fot. Global Group)

Wybieraj¹c materia³ do wykonania instalacji zimnej
i ciep³ej wody projektant powinien uwzglêdniæ sk³ad
chemiczny wody, która bêdzie nimi przep³ywaæ
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wydajnoœci, a tak¿e systemy odwróconej
osmozy pod³¹cza siê do instalacji w pobli-
¿u punktu poboru wody – najczêœciej
w szafce kuchennej pod zlewozmywa-
kiem 4. Maj¹ one zazwyczaj w³asn¹ wy-
lewkê, montowan¹ na zlewie.

Wybieraj¹c filtr sprawdŸmy jego
maksymaln¹ temperaturê robocz¹. Wiêk-
szoœæ filtrów jest przeznaczonych do
uzdatniania wody zimnej, o temperaturze
do 14°C, ale dostêpne s¹ tak¿e modele
przeznaczone do oczyszczania wody o
temperaturze wynosz¹cej nawet ok. 90°C.  
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Filtry mechaniczne. Przeznaczone
s¹ do wstêpnego oczyszczania wody
z w³asnych ujêæ i z sieci wodoci¹gowych.
Usuwaj¹ z wody piasek, rdzê, kamieñ
osadzaj¹cy siê na rurach. Najczêœciej st-
osuje siê: w³ókniny z tworzyw sztucznych
(np. polipropylenu), siatkê metalow¹,
materia³y ceramiczne (piasek kwarcowy,
keramzyt), ¿wir. Filtry mechaniczne mog¹
byæ jednorazowe lub do u¿ytku wielokrot-
nego, a tak¿e wykonane warstwowo –
pozwala to na stopniowe zatrzymywanie
zanieczyszczeñ mechanicznych ró¿nej
wielkoœci.

Filtry z wêglem aktywnym. Usuwaj¹ chlor i jego zwi¹zki, które mog¹
powodowaæ wysuszenie skóry lub jej podra¿nienie, dolegliwoœci ze strony
uk³adu pokarmowego. Likwiduj¹ tak¿e wystêpuj¹ce w wodzie zanieczysz-
czenia organiczne, herbicydy, pestycydy, fenole. Po uzdatnieniu woda ma
lepszy smak, znika niemi³y zapach. Skutecznoœæ oczyszczania wody na filtrze
zale¿y od wielkoœci porów wêgla aktywnego. Im wiêksza jest powierzchnia
porów, tym skuteczniej filtr dzia³a. Ponadto nie nale¿y dopuszczaæ do zbyt
d³ugich przestojów w pracy filtra (d³u¿szych ni¿ 2-3 dni), gdy¿ zbieraj¹cy siê
na wêglu aktywnym osad jest doskona³¹ po¿ywk¹ dla bakterii. 

Zmiêkczacze wody. Stosowa-
ne s¹ przede wszystkim do uzdatnia-
nia wody z w³asnego ujêcia. Twar-
doœæ wody powoduje powstawanie
kamienia kot³owego w pralkach,
zmywarkach, na ceramice sanitar-
nej. Tak¿e w kot³ach i rurach, czego
efek tem s¹ du¿e straty energii
i zmniejszenie sprawnoœci urz¹dzeñ
grzewczych. Zmiêkczanie wody pole-
ga na tym, ¿e podczas jej przep³ywu
przez ¿ywice jonowymienne jony

wapniowe i magnezowe, powoduj¹ce twardoœæ wody, zostaj¹ wymie-
nione na jony sodowe. Zu¿yte z³o¿e poddaje siê regeneracji, czyli p³u-
kaniu sol¹ kuchenn¹. Zmiêkczacze montuje siê zwykle na pocz¹tku in-
stalacji wodnej w domu. Przed zmiêkczaczem nale¿y zamontowaæ filtr
mechaniczny. Zamiast zmiêkczaczy mo¿na zastosowaæ tak¿e magne-
tyzery. Nie zmieniaj¹ one stopnia twardoœci wody, ale zapobiegaj¹
tworzeniu siê kamienia kot³owego poprzez zmianê ³adunków elektro-
statycznych za pomoc¹ pola magnetycznego. Cz¹steczki odpowie-
dzialne za powstawanie pola magnetycznego uzyskuj¹ jednoimienny
³adunek i odpychaj¹ siê wzajemnie – dziêki temu nie odk³adaj¹ siê na
œciankach przewodów instalacji.

Rodzaje filtrów>>

Filtry mechaniczne wstêpne zwyk³e

i samoczyszcz¹ce (fot. Formaster, Secura, BWT)

Zmiêkczacz wody w weersji narurowej

(a – wk³ad zmiêkczaj¹cy umieszczony jest na koñcu zestawu)

i b – stoj¹cej – zmiêkczaccz sterowany jest elektronicznie

(fot. Formaster, Global Group)

Magnetyzer MULTI-SAFE. Po le-

wej strronie zamontowany jest

samoczyszcz¹cy filtr mechanicz-

ny (fot. KG Husty)

3 Filtr w wersji stoj¹cej, z³o¿ony z filtra me-
chanicznego oraz filtra z ¿ywic¹ PENTAPURE
niszcz¹c¹ bakterie i wirusy. Filtr wyposa¿ony
jest we w³asn¹ wylewkê. Mo¿na go zamonto-

waæ na zlewozmywaku (fot. Ekonet)

4 Umieszczony pod zlewozmywakiem zestaw
filtrów (fot. Ekonet)

a) b)

Filtry wêglowe (fot. Secura)

uzdatnianie_wody.qxd  05-04-27  15:48  Page 189



2 0 0 5 5

P R Z E G L Ą D  R Y N K U

190

Od¿elaziaczo-odmanganiacze. Podwy¿szona zawartoœæ ¿elaza i manganu wy-
stêpuje w wodach podziemnych, zatem ich usuwanie jest potrzebne przy ko-
rzystaniu  z w³asnych ujêæ wody. Wysokie stê¿enie zwi¹zków tych metali po-
woduje jej mêtnoœæ oraz zmianê barwy wody. Ponadto w urz¹dzeniach sani-
tarnych pojawia siê rdzawy osad pochodz¹cy z mieszaniny uwodnionych
tlenków ¿elazowych i manganowych. Od¿elazianie wody mo¿e siê odbywaæ
w filtrach ¿wirowych z napowietrzaczem, w którym zwi¹zki ¿elaza zostaj¹
utlenione. Do wód podziemnych o zwiêkszonym stê¿eniu ¿elaza i manganu
nale¿y zastosowaæ masê katalityczn¹, np. kwarcowo-dolomitow¹. Filtry od-
¿elaziaj¹co-odmanganiaj¹ce montuje siê za filtrami mechanicznymi, ale
przed urz¹dzeniami zmiêkczaj¹cymi.

Usuwanie azotanów. Istotn¹ wad¹ wody z p³ytkich ujêæ, po³o¿o-
nych w s¹siedztwie nieszczelnych szamb oraz intensywnie nawo¿onych
terenów rolniczych, jest du¿e stê¿enie azotanów. Jony te bardzo nieko-
rzystnie wp³ywaj¹ na zdrowie cz³owieka. Bezpoœredni kontakt z nimi mo-
¿e wywo³aæ zatrucia. Dra¿ni¹co dzia³aj¹ na skórê, powoduj¹c wypryski i
zaczerwienienia wokó³ mieszków w³osowych. D³ugotrwa³y kontakt mo¿e wywo³ywaæ choroby nowotwo-
rowe oraz niedokrwienne. Dlatego nale¿y je z wody usuwaæ. Najczêœciej stosuje siê filtry z selektywny-
mi ¿ywicami jonowymi, które nastêpnie regeneruje siê sol¹ kuchenn¹. Instalacje tego typu powinny byæ
ca³kowicie zautomatyzowane. Innym sposobem usuwania azotanów z wody oraz nadmiernego zasolenia
jest system odwróconej osmozy. 

Odwrócona osmoza. Jest bardzo skuteczn¹
metod¹ usuwania zanieczyszczeñ z wody. Zatrzyma-
nych zostaje 87-98% zawartych w niej zanieczyszczeñ,
jak azotany, metale ciê¿kie, pierwiastki promienio-
twórcze, benzen, bakterie i wirusy. Odwrócona
osmoza polega na przepuszczaniu wody przez pó³-
przepuszczaln¹ membranê. Przez membranê przep³y-
wa tylko jej czêœæ. Reszta, z zagêszczonymi zanie-
czyszczeniami, jest odprowadzana do kanalizacji lub
wykorzystywana np. do podlewania ogródka. Woda
powinna byæ wstêpnie oczyszczona przez filtr mecha-
niczny i wêglowy. W ten sposób filtruje siê przede
wszystkim wodê pitn¹.

W procesie odwróconej osmozy nastêpuje prak-
tycznie ca³kowite oczyszczenie wody – zostaje ona
pozbawiona nie tylko szkodliwych zanieczyszczeñ, ale
równie¿ substancji niezbêdnych dla zdrowia. Nie za-
wiera ¿adnych soli mineralnych. Dlatego nale¿y
zwiêkszaæ jej twardoœæ w dodatkowym filtrze – mine-

ralizatorze, który dostarczy wodzie niezbêd-
nych dla nas sk³adników mineralnych.  

Dezynfekcja wody. W ten sposób
usuwa siê z wody bakterie i wirusy. Do de-
zynfekcji u¿ywa siê przede wszystkim lamp
UV (emituj¹cych promieniowanie ultrafiole-
towe), a tak¿e ozonatorów. Inn¹ metod¹
jest zastosowanie specjalnego filtra z ¿ywi-
c¹ bakteriobójcz¹.

Zestaw do odwróconej osmozy jest tak ma³y,

¿e mo¿na go umieœciæ w szafce kuchennej

(fot. Klarwod)

Odd¿elaziaczo-odmanganiacze

(fot. Klarwod)

Lampa UV (fot. Wigo G¹siorowski)

� Badanie wody nale¿y powtarzaæ
okresowo, gdy¿ jej sk³ad i stopieñ za-
nieczyszczenia mog¹ siê zmieniaæ.
� Dla prawid³owej, a wiêc skutecznej
pracy filtra wa¿ne jest, ¿eby odpowiednio
czêsto go wymieniaæ albo p³ukaæ (w za-
le¿noœci od rodzaju wk³adu). W przeciw-
nym przypadku filtr nie tylko przestanie
oczyszczaæ wodê, ale bêdzie stanowi³ za-
gro¿enie z powodu rozwoju bakterii.
� Instalacjê wodn¹ warto zaprojekto-
waæ tak, ¿eby woda przeznaczona do
podlewania ogrodu czy mycia samocho-
du nie by³a uzdatniana. Przed³u¿y to
¿ywotnoœæ filtrów i obni¿y koszty.
� Oprócz wyboru odpowiedniego filtra
nale¿y tak¿e dobraæ potrzebn¹ wydaj-
noœæ. Zbyt du¿a oznacza zbêdne koszty
inwestycyjne oraz – w skrajnych przy-
padkach – nieprawid³owy proces filtra-
cji. Natomiast zbyt ma³a wydajnoœæ bê-
dzie Ÿród³em naszego niezadowolenia:
filtr bêdzie dostarcza³ zbyt ma³o oczysz-
czonej wody, przez co obni¿y siê nasz
komfort korzystania z niej.

Dobre rady

Osmoza to przenikanie cieczy przez mem-
branê (b³onê) pó³przepuszczaln¹, która roz-
dziela dwa roztwory o ró¿nym stê¿eniu. Przez
membranê przechodzi tylko woda, a substancje
w niej rozpuszczone w postaci soli i zwi¹zków
organicznych przez ni¹ nie przenikaj¹.

Naturalna tendencja cieczy do wyrównywa-
nia ró¿nicy stê¿eñ po obydwu stronach membra-
ny powoduje, ¿e woda z roztworu o ni¿szym stê-
¿eniu przep³ywa do roztworu o wy¿szym stê¿eniu
do momentu osi¹gniêcia równowagi osmotycz-
nej. Tak dzieje siê w warunkach, gdy oba roztwo-
ry s¹ pod tym samym ciœnieniem. Gdy jednak roz-
twór o wiêkszym stê¿eniu bêdzie pod ciœnieniem
wy¿szym ni¿ drugi roztwór, to woda bêdzie prze-
p³ywa³a w kierunku przeciwnym do naturalnie
osmotycznego. Wykorzystuj¹c to zjawisko mo¿na
spowodowaæ, ¿e bêdzie ona p³ynê³a przez mem-
branê, a rozpuszczone substancje bêd¹ zatrzymy-
wane i w postaci koncentratu odprowadzane do
kanalizacji. Opisane zjawisko nosi nazwê odwró-
conej osmozy. Membrany stosowane w odwróco-
nej osmozie to bardzo cienkie przegrody pozwa-
laj¹ce na selektywny transport cz¹stek i jonów.

Zasada dzia³ania
odwróconej osmozy>>

>>

Przez filtr wêglowy woda powinna p³yn¹æ powoli; w przeciwnym razie zmniejszy siê
skutecznoœæ filtracji
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ALCO
(22) 843 97 72 www.alco.waw.pl

AQUADROP
(22) 812 72 95 www.aquadrop.com.pl

AQVA-SYSTEM
(22) 758 90 22 www.aqvasystem.com.pl

BWT POLSKA
(22) 665 26 09 www.bwt.pl

DRAWAR
(22) 841 41 22 www.drawar.com.pl

EPURO POLSKA
(61) 874 37 40 www.epuro.pl

EKONET
(22) 642 12 75 www.ekonet.waw.pl

ECOWATER SYSTEMS POLAND
(61) 874 37 40 www.ecowater-europe.com

FORMASTER
(41) 346 48 00 www.formaster.com.pl

FUNAM
(71) 364 37 57 www.funam.pl

GLOBAL GROUP
(22) 644 92 41 www.global.com.pl

GSP GROUP
(42) 613 19 00 www.gsp.pl

HUSTY
(12) 645 03 04 www.syr.pl

KLARWOD
(22) 717 53 66 www.klarwod.pl

KREVOX
(22) 757 89 20 www.krevox.pl

KSANDO
(32) 288 59 46 www.ksando.com

NTW
(22) 781 65 34 www.ntw.com.pl

OSMOSIS
(12) 626 38 00 www.osmosis.pl

PAWO JACEK PAWLICA
(22) 729 70 80 www.pawo.waw.pl

RD SYSTEM
(74) 853 66 04 www.rd-system.pl

SECURA BC
(22) 813 45 69 www.secura.com.pl

TECHWATER
(42) 658 85 11 www.techwater.pl

WIGO G¥SIOROWSKI
(71) 322 13 13 www.wigo.com.pl

Info Rynek – firmyUjêcie 1
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 urz¹dzeñ do uzdatniania: napowietrzacz, od¿elaziacz, filtr
mechaniczny. 
Koszt urz¹dzeñ dla 4-osobowej rodziny, o wydajnoœci 1 m3/h:
– napowietrzacz – 350 z³ brutto; 
– od¿elaziacz – 2500 z³ brutto;
– filtr mechaniczny – 300 z³ brutto.
£¹czny koszt – 3150 z³ brutto.

Ujêcie 3
Diagnoza: podwy¿szona zawartoœæ ¿elaza i manganu. Koniecz-
ne pozbycie siê bakterii.
Dobór urz¹dzeñ: najpierw nale¿y wykonaæ chlorowanie studni.
Je¿eli nadal bêd¹ bakterie typu coli, to nale¿y wykopaæ now¹
studniê. Je¿eli nie bêdzie – stosujemy uk³ad: filtr wstêpny me-
chaniczny, zmiêkczacz wody, który jednoczeœnie usunie z wody
mangan. 
Je¿eli bakterie bêd¹ nadal, nale¿y zastosowaæ: filtr wstêpny
mechaniczny, zmiêkczacz wody, a do bie¿¹cej dezynfekcji –
pompê dozuj¹c¹ podchloryn albo lampê UV albo specjalny filtr
z ¿ywic¹ bakteriobójcz¹. 
Koszt urz¹dzeñ dla 4-osobowej rodziny, o wydajnoœci 1 m3/h:
– filtr mechaniczny – 300 z³ brutto;
– zmiêkczacz wody – 2800 z³ brutto; 
– pompa dozuj¹ca podchloryn – 100 z³ brutto;
– lampa UV – 1800 z³ brutto.
£¹czny koszt – 3200 z³ brutto (z pomp¹ dozuj¹c¹ podchloryn)
lub 4900 (z lamp¹ UV) z³ brutto.

Ujêcie 4
Diagnoza: przekroczona dopuszczalna wartoœæ przewodno-
œci i chlorków, zbyt niski odczyn.
Dobór urz¹dzeñ: filtr wstêpny mechaniczny, napowietrzacz
do usuniêcia z wody CO2 i podwy¿szenia odczynu, filtr od-
wróconej osmozy, mineralizator zawieraj¹cy dolomit
Koszt urz¹dzeñ dla 4-osobowej rodziny, o wydajnoœci
1 m3/h:
– filtr mechaniczny – 300 z³ brutto;
– napowietrzacz – 350 z³ brutto;
– filtr odwróconej osmozy – 1500 z³ brutto (tylko do wody
pitnej, w kuchni);
– mineralizator z dolomitem – 50 z³ brutto (w cenie filtra
odwróconej osmozy).
£¹czny koszt – 2150 z³ brutto.

Ujêcie 5
Diagnoza: podwy¿szone stê¿enie chloru wolnego i przewod-
noœci (woda pochodzi z wodoci¹gu), nieprzyjemny zapach. 
Dobór urz¹dzeñ: filtr wstêpny mechaniczny, filtr wêglowy,
ewentualnie ponownie filtr mechaniczny, ¿eby wy³apaæ pyl¹-
cy siê wêgiel.
Koszt urz¹dzeñ dla 4-osobowej rodziny, o wydajnoœci
1 m3/h: 
– filtr mechaniczny – 300 z³ brutto;
– filtr wêglowy – 2500 z³ brutto.
Mo¿na zastosowaæ zestaw do monta¿u pod zlewem (w
trzech obudowach) przeznaczony do wody pitnej – 450 z³
brutto.
£¹czny koszt – 2800 z³ brutto (zestaw do uzdatniania mon-
towany na pocz¹tku instalacji), 450 z³ brutto (zestaw do
uzdatniania wody pitnej, montowany pod zlewem).

Ujêcie 6
Diagnoza: przekroczone wartoœci barwy i mêtnoœci i zapa-
chu, podwy¿szone stê¿enie chloru wolnego.
Dobór urz¹dzeñ: filtr wstêpny mechaniczny, filtr wêglowy,
ewentualnie ponownie filtr mechaniczny, ¿eby wy³apaæ pyl¹-
cy siê wêgiel. 
Koszt urz¹dzeñ dla 4-osobowej rodziny, o wydajnoœci
1 m3/h:
– filtr mechaniczny – 300 z³ brutto;
– filtr wêglowy – 2500 z³ brutto.
Mo¿na zastosowaæ zestaw do monta¿u pod zlewem
(w trzech obudowach) przeznaczony do wody pitnej – 450 z³
brutto.
£¹czny koszt – 2800 z³ brutto (zestaw do uzdatniania mon-
towany na pocz¹tku instalacji), 450 z³ brutto (zestaw do
uzdatniania wody pitnej, montowany pod zlewem).

Ujêcie 2
Diagnoza: przekroczona zawartoœæ ¿elaza i manganu. Woda
jest mêtna i ma zmienion¹ barwê. Podwy¿szony jest poziom
utlenialnoœci. Pod wzglêdem bakteriologicznym woda odpowia-
da wymaganiom sanitarnym.
Dobór urz¹dzeñ do uzdatniania: napowietrzacz, zestaw do ko-
agulacji (pompka dozuj¹ca i zbiornik), od¿elaziacz, filtr mecha-
niczny, filtr odwróconej osmozy, mineralizator z dolomitem.
Koszt urz¹dzeñ dla 4-osobowej rodziny, o wydajnoœci 1 m3/h:
– napowietrzacz – 350 z³ brutto;
– od¿elaziacz – 2500 z³ brutto;
– zestaw do koagulacji – 1000 z³;
– filtr mechaniczny – 300 z³ brutto;
– filtr odwróconej osmozy – 1500 z³ brutto (tylko do wody pit-
nej, w kuchni);
– mineralizator z dolomitem – 50 z³ brutto (wliczony w cenê fil-
tra odwróconej osmozy).
£¹czny koszt – 5650 z³ brutto.

Barwa mg Pt/l 15 19 24 11 4 7 17
Mêtnoœæ mg/l 1 2 2 1 1 0 2
Zapach akceptowalny akceptowalny akceptowalny akceptowalny nieakceptowalny nieakceptowalny

Odczyn pH 6,5-9,5 7,02 7,65 6,89 6,02 8,46 9,1
Przewodnoœæ µS/cm w 20°C 2500 465 687 1233 2508 2410 1350
Amoniak mg/l 0,5 lub 1,5* 0,14 0,36 0,21 0,05 0,27 0,01
Azotany mg/l 50 14 23 47 21 17 36
Azotyny mg/l 0,5 0,09 0,02 0,42 0,23 0 0,25
Chlorki mg/l 250 4,3 104 76 276 231 248
Chlor wolny mg/l 0,1-0,3 0 0 0 0 0,46 0,36
Mangan mg/l 0,05 0,073 0,067 0,124 0,023 0 0,04
Twardoœæ ogólna mg CaCO3/l 60-500 234 101 690 61 233 84
Twardoœæ mval/l - - - - 3,15 - -
niewêglanowa
Utlenialnoœæ mg O2/l 5 2,1 5,1 3,2 2,4 3,9 4,1
¯elazo mg/l 0,2 1,54 1,24 0,1 0 0,2 0,05
Bakterie grupy coli Liczba bakterii 

0 0 0 1 0 0 0w 100 ml próbki
Escherichia coli lub
bakterie grupy coli typ Liczba bakterii 

0 0 0 0 0 0 0ka³owy w 100 ml próbki
(termotolerancyjne)
Enterokoki Liczba bakterii 

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

20 1 7 27 0 0 0w 37°C po 24 h w 1 ml próbki
Clostridia redukuj¹ce Liczba bakterii 

0 0 0 0 0 0 0siarczany w 100 ml próbki

Oznaczenie Jednostka Dopuszczalna wartoœæ Ujêcie 1 Ujêcie 2 Ujêcie 3 Ujêcie 4 Ujêcie 5 Ujêcie 6

Wyniki badañ fizykochemicznych i bakteriologicznych

* dot. wód podziemnych niechlorowanych

Poni¿ej przedstawiamy sposoby uzdatniania wody z 6 ujêæ. Na czerwono oznaczyliœmy wynik
badania wody, który nie spe³nia dopuszcczalnych norm
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