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Uzdatnianie
wody

Monika Czeczotek

Alergik to nie tylko 

osoba uczulona 

na kurz lub py ki, 

cho  takich chorych 

jest na pewno 

najwi cej. Mo na te

by  uczulonym na wod ,

a dok adniej – na 

zawarte w niej 

zanieczyszczenia. 

Mog  one szkodzi

na skór  lub uk ad 

pokarmowy.

W zale no ci od tego, czy korzystamy z wody wodoci gowej, czy te  z w asnego uj cia, 

mo e ona zawiera  ró ne substancje, dzia aj ce jak znane nam alergeny. 

Gdy pobieramy wod  ze studni
Woda z w asnego uj cia mo e by  m tna, mie  nieprzyjemny zapach, smak i barw . Jej 

jako  zale y przede wszystkim od g boko ci, z której j  czerpiemy. 

Studnie p ytkie. Woda w takiej studni pochodzi z warstw znajduj cych si  na g boko-

ci kilku metrów, mog  do niej sp ywa  zanieczyszczenia z wód opadowych i z po-

wierzchni terenu, zw aszcza gdy nie ma nad ni  warstwy nieprzepuszczalnej, która by 

je zatrzyma a. Do wody pitnej mog  wtedy przedostawa  si  zanieczyszczenia z pól 

uprawnych: rodki ochrony ro lin, nawozy sztuczne, a z nimi azotany i azotyny. 

Wszystkie te substancje, w zale no ci od st enia i podatno ci konkretnej osoby mog

na ni  dzia a  jak alergen lub by  nawet truj ce. Woda studzienna mo e te  zawiera

zanieczyszczenia z pobliskich zak adów przemys owych, z których cieki w tajemniczy 

sposób przedostaj  si  do wód podziemnych… Czasem do takich miejsc prowadz  po-

szukiwania przyczyn uporczywych dolegliwo ci takich jak czerwona wysypka na skó-

rze czy te  cz ste bóle gard a.

fot. Ekonet
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Je eli na terenie, w którym mieszkamy, nie 

ma kanalizacji, nasze uj cia wody s  te  nara-

one na zanieczyszczenia ciekami wyp ywa-

j cymi z nieszczelnych szamb s siadów. Woda 

zanieczyszczona ciekami nara a u ytkowni-

ków okolicznych uj  wody na kontakt z drob-

noustrojami chorobotwórczymi, mo e powo-

dowa  podra nienia uk adu pokarmowego, 

a nawet zatrucia. Natomiast detergenty stoso-

wane do prania, zmywania i sprz tania 

mog  wywo ywa  alergi  pokarmow  lub kon-

taktow .

P ytka studnia nie jest wi c dobrym uj ciem 

wody. Chocia  jej wykonanie jest tanie, wy-

maga cz sto kosztownej inwestycji w system 

uzdatniaj cy wod , którego eksploatacja rów-

nie  nie jest tania. Jako  wody z p ytkiego 

uj cia trzeba te  cz sto bada , eby spraw-

dzi , czy nie pojawi y si  w niej jakie  nowe 

zanieczyszczenia.

Studnie g bokie. Czerpi  wod  z warstw poni-

ej pierwszej warstwy nieprzepuszczalnej, 

dzi ki temu nie ma w niej zanieczyszcze  cha-

rakterystycznych dla studni p ytkich, ale poja-

wiaj  si  nowe, które tak e mog  stanowi  za-

gro enie dla zdrowia – nie tylko u osób szcze-

gólnie wra liwych. Woda z g bokich studni 

jest zwykle zanieczyszczona zwi zkami wap-

nia, magnezu, elaza i manganu. Mog  w niej 

tak e wyst pi : amoniak, siarkowodór i chlor-

ki, które dzia aj  dra ni co i na skór  i na 

uk ad pokarmowy. 

Gdy do naszego domu 
dochodzi wodoci g
W a ciciele domów, do których dociera woda 

oczyszczona przez centralny zak ad uzdatnia-

nia, mog  uwa a  si  za szcz ciarzy.

Jako  wody wodoci gowej bowiem powin-

na odpowiada  warunkom okre lonym

w Rozporz dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 

29.03.2007 r. w sprawie jako ci wody prze-

znaczonej do spo ycia przez ludzi (Dz. U. Nr 

123, poz. 858) oraz normom zalecanym przez 

WHO ( wiatow  Organizacj  Zdrowia). 

Woda wodoci gowa nie powinna wi c wy-

maga  stosowania jakichkolwiek filtrów. 

Je eli jednak zauwa ymy pogorszenie si  jej 

jako ci: m tny kolor lub dziwny zapach, trze-

ba zg osi  to w zak adzie wodoci gowym,

który dostarcza wod  do naszego domu. 

Zak ad ten ma obowi zek jak najszybciej 

zbada  wod , pobieraj c próbk  z hydrantu, 

z którego woda p ynie do domowej instalacji 

i w razie konieczno ci przep uka  wodoci g.

Osoba reklamuj ca jako  wody powinna zo-

sta  poinformowana (najlepiej telefonicznie) 

o naprawie awarii i mo liwo ci ponownego 

korzystania z wody.

Studnia p ytka jest tania w wykonaniu, ale 
jako  czerpanej z niej wody jest bardzo niska

Du o lepszym rozwi zaniem jest wykonanie studni 
g bokiej, np. wierconej z pomp  samozasysaj c

przewód t oczny

przewód ss cy studnia

pompa

silnik

dopuszczalna

wysoko

ssania 7–8 m

Co nam szkodzi? 
elazo i mangan. Wyst puj  cz sto w wo-

dach podziemnych, powoduj  zmian  barwy 

i wzrost m tno ci, powstawanie zacieków na 

przyborach sanitarnych i w naczyniach, w któ-

rych woda jest gotowana, a tak e za ó cenie lub 

zaszarzenie pranej w niej bielizny. Nadmiar ela-

za nadaje wodzie gorzki, metaliczny posmak, 

sprzyja próchnicy z bów, powoduje przebarwie-

nie skóry. Mangan odk ada si  w organizmie 

– w w trobie, trzustce, nerkach, jelitach. W wi k-

szych dawkach dra ni skór , spojówki i górne 

drogi oddechowe. Obecno  w wodzie elaza 

i manganu sprzyja tak e rozwojowi bakterii, któ-

re z kolei powoduj  odk adanie si  z ogów orga-

nicznych w przewodach wodoci gowych 

i w nast pstwie – zmniejszanie si rednicy rur 

a  do ca kowitego ich zaro ni cia.

  Azotany i azotyny. Je li zawarto  ich jest 

wi ksza ni ladowa, stanowi  bezwzgl dne

przeciwwskazanie do korzystania z wody, bo zbyt 

du e ich st enie jest niekorzystne dla zdrowia, 

zw aszcza dla ma ych dzieci: mo e wywo ywa

zatrucia oraz podra nienia skóry, powodowa

choroby niedokrwienne i nowotworowe.

  Chlor i dwutlenek chloru. Substancje te 

stosuje si  do uzdatniania wody wodoci gowej. 

Chlor wolny nadaje wodzie nieprzyjemny za-

pach i smak, ale na szcz cie zosta  on w wi k-

szo ci zast piony przez bezwonny dwutlenek 

chloru. Obydwa zwi zki u osób wra liwych po-

wodowa  mog  wysuszenie skóry lub nawet 

odczyny alergiczne, przede wszystkim zaczer-

wienienie skóry i wysypk .

  Chlorki. Wyst puj  powszechnie w wodach 

podziemnych, a ich st enie ro nie wraz z g -

boko ci , z której woda jest pobierana. Ich 

obecno  mo e wiadczy  o zanieczyszczeniu 

wody ciekami – i to zarówno wód podziem-

nych, jak i powierzchniowych. Nadaj  wodzie 

nieprzyjemny zapach i smak, a niektóre mog

mie  dzia anie rakotwórcze.

  Barwa, m tno , zapach i smak. Pochodz

z zanieczyszcze  rozpuszczonych w wodzie, 

które mog wiadczy  o obecno ci w niej ela-

za, manganu, organicznych zwi zków humuso-

wych itp. Mo na je atwo wyczu . Nieprzyjemny 

smak lub zapach czy podejrzana m tno  wody 

s  pierwszym sygna em, e jej jako  nie jest 

dobra i warto j  zbada  w profesjonalnym labo-

ratorium. 

  Twardo  wody. Jest cech  wód zarówno 

podziemnych, jak i powierzchniowych, i dotyczy 

wielu domów w Polsce. Woda twarda jest zdrow-

sza dla cz owieka ni  mi kka, za to mi kka jest 

korzystniejsza dla urz dze  grzewczych, mo na 

te  w niej zmywa  t uste naczynia bez u ycia de-

tergentów. W twardej wodzie nie pieni si  myd o, 

a k piel w niej wysusza skór .

  Utlenialno . wiadczy o zawarto ci w wo-

dzie zanieczyszcze  organicznych, zarówno 

tych, które wyst puj  w przyrodzie naturalnie, 

jak równie  zanieczyszcze  wytworzonych 

przez cz owieka – parametr ten oznacza, e do 

wody przedostaj  si cieki.

  Bakterie. Pochodz  z zanieczyszczonych 

wód podziemnych lub z wtórnego zanieczysz-

czenia instalacji – dlatego wyst powa  mog

tak e w uzdatnionej wodzie wodoci gowej. S

niebezpieczne dla zdrowia i musz  by  z niej 

bezwzgl dnie usuwane.



Jako  wody w kranie
Niezale nie od tego sk d czerpiemy wod , aby 

sprawdzi , czy wszystkie jej parametry s  pra-

wid owe, musimy zleci  jej zbadanie. Analizy 

wody wykonuj :

 stacje sanitarno-epidemiologiczne,

 laboratoria s u b ochrony rodowiska,

 prywatne laboratoria 

 prywatne uczelnie techniczne, na których 

s  wydzia y sanitarne.

Mo na zleci  analiz  prost  lub rozszerzon .

Standardowa analiza wody obejmuje ocen :

 wska ników fizycznych i ocenianych organo-

leptycznie: odczynu (pH) i przewodno ci w a-

ciwej oraz barwy, m tno ci, zapachu i smaku.

 wska ników chemicznych: zawarto ci amo-

niaku, azotanów, azotynów, chlorków, elaza, 

manganu oraz utlenialno ci i twardo ci ogólnej. 

Mo na te  zbada  zawarto  wybranych 

metali ci kich, a tak e substancji ropopochod-

nych. Koszt badania wody zale y od rodzaju 

badania (stopnia szczegó owo ci), firmy, która 

je wykonuje, i okolicy, w której mieszkamy 

– ceny mog  si  ró ni  nawet kilkakrotnie. Pod-

stawowe badanie mo na wykona  za ok. 200 z .

Jak uzdatnia  wod ?

eby oczy ci  wod  w wymaganym przez nas 

stopniu, trzeba zazwyczaj zastosowa  zestaw 

filtrów o odpowiednio dobranej wydajno ci 

i kolejno ci zamontowania urz dze  w uk adzie 

filtruj cym, a potem eksploatowa  go zgodnie 

z wytycznymi producenta. Chodzi tu przede 

wszystkim o przestrzeganie terminów wymiany 

wk adów filtracyjnych lub p ukania z ó ,

w przeciwnym razie filtr nie tylko przestanie 

oczyszcza  wod , ale b d  mog y rozwija  si

w nim bakterie.

W zale no ci od tego, czy woda pochodzi 

ze studni przydomowej czy z wodoci gu

(od czego zale y rodzaj jej zanieczyszcze ),

stosuje si  du e kolumny filtracyjne lub ma e

filtry azienkowe i kuchenne – montowane 

w szafce kuchennej, na zlewie lub bezpo-

rednio na baterii.W ka dym domu mo na

zastosowa  ma e zestawy z w glem aktyw-

nym i z odwrócon  osmoz . Ten ostatni 

zapewnia bardzo wysoki stopie  oczysz-

czenia wody.

Rodzaje filtrów
Wst pne mechaniczne. Stosuje si  je na po-

cz tku instalacji – dla zatrzymania zanie-

czyszcze  sta ych, takich jak piasek, a tak e

zawiesiny i zwi zki koloidalne. Chroni  inne 

urz dzenia do uzdatniania wody przed zbyt 

szybkim zanieczyszczeniem. 

Od elaziaczo-odmanganiacze. Ze wst pnie 

oczyszczonej wody usuwaj elazo i mangan 

oraz tak e cz ciowo siarkowodór, kwasy hu-

musowe i amoniak. eby proces usuwania 

tych zwi zków przebiega  prawid owo, woda 

musi zosta  najpierw napowietrzona.

Zmi kczacze. Mog  by  nast p-

nym urz dzeniem w zestawie fil-

trów: usuwaj  jony powoduj -

ce twardo  wody. 

Filtry ze specjalnymi ywica-

mi jonowymiennymi.

Stosuje si  je do usuwania 

z wody azotanów, jednak 

proces ten musi by  ca kowi-

cie zautomatyzowany, a filtry 

dobrane tak, eby nie by o ry-

zyka przedostania si  do wody 

jakiejkolwiek ilo ci szkodli-

wych zwi zków. S  to filtry 

drogie. Kosztowna jest te  ich 

eksploatacja, a skutki niew a-

ciwej pracy – bardzo niebez-

pieczne dla zdrowia. Dlatego te  lepiej zrezy-

gnowa  z uj cia wody zanieczyszczonej azota-

nami i wybra  inne, w którym ich nie b dzie. 

Filtry w glowe. Przydatne niemal w ka dym 

domu: usuwa nieprzyjemny zapach i smak 

wody, chlor i jego pochodne oraz zwi zki or-

a

b

Wska niki
Zakres 

dopuszczalny

Barwa 15 mg Pt/l

M tno 1 mg SiO2/l

Odczyn pH od 6,5 do 9,5 

Zanieczyszczenia
Dopuszczalne

maksimum [mg/l]

Amonowe jony 0,5

Azotany 50

Chlorki 250

Chlor 0,3

Chrom 0,05

Mangan 0,05

Nikiel 0,02

Twardo  ogólna 60–500

elazo ogólne 0,2

 Na pocz tku instalacji wodnej 
montuje si  zazwyczaj ma e
filtry mechaniczne (a), a za nimi 
du e kolumny filtracyjne (b)

 Do uzdatnienia wody z pojedynczego kranu 
mo na zastosowa  filtr nakr cany na wylewk  (a) 
lub zamontowany pod zlewem (b)

a

b

 Filtry wst pne mechaniczne stosuje si  na 
pocz tku procesu uzdatniania wody – dzi ki temu 
filtry w a ciwe d u ej pracuj  skutecznie
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Tabela 1 Wymagania dotycz ce wody pitnej

*dotyczy wód podziemnych, niechlorowanych



ganiczne (fenole 

i pestycydy). 

Je eli s  impre-

gnowane srebrem 

lub miedzi ,

maj  dodatkowo 

w a ciwo ci bak-

teriobójcze. Do 

usuwania bakte-

rii mo na tak e

zastosowa  filtry z wk adem z ywicy jonowy-

miennej lub ceramicznym.

Filtry z odwrócon  osmoz . Mo na je stoso-

wa  na ko cu procesu oczyszczania wody. 

Maj  prawie 100-procentow  skuteczno ,

cho  jako  oczyszczania zale y od rodzaju 

membrany i st enia zanieczyszcze  (tab. 2). 

Filtry z odwrócon  osmoz  zatrzymuj  prak-

tycznie wszystkie zwi zki 

znajduj ce si  w wodzie, 

m.in.: azotany i azotyny, me-

tale ci kie, benzen, pier-

wiastki promieniotwórcze 

i bakterie. Niestety wad  tych 

urz dze  jest wysoka cena 

i ma a przepustowo , dlate-

go stosuje si  je zazwyczaj do 

uzdatniania wody zu ywanej 

w niewielkich ilo ciach, czyli 

zazwyczaj w kuchni.

Uwaga! Woda oczyszczona 

w filtrze z odwrócon  os-

moz  nie zawiera ju  prawie 

adnych zwi zków: ani szko-

dliwych dla zdrowia, ani 

tych, które s  potrzebne na-

szemu organizmowi. Dlatego do wody prze-

znaczonej do picia nale y stosowa  specjalne 

mineralizatory, które powoduj  ponowne 

nasycanie wody niezb dnymi mikroelemen-

tami.

Tabela 2. Skuteczno  filtrów z odwrócon  osmoz

 Do uzdatniania 
wody z w asnego 
uj cia cz sto 
stosuje si
od elaziaczo-
odmanganiacz, 
gdy  wi kszo
wód podziemnych 
zawiera nadmiar 
elaza 

  Filtr z odwrócon  osmoz  najdok adniej 
oczyszcza wod . Jest jednak drogi, a wod  po 
uzdatnieniu nale y ponownie mineralizowa

  Do usuwania jonów wapnia 
i magnezu s u  zmi kczacze  

Rodzaj zanieczyszczenia 

wody

Skuteczno

usuwania [%]

amoniak 85-95

arsen 94-96

azbest 98-99

azotany 85

bor 96-98

cyjanek 90-95

kadm 95-98

mangan 97-98

nikiel 97-99

o ów 96-98

pestycydy 88-98

rt 95-97

elazo 97-98

Filtr z odwrócon  osmoz

zatrzymuje praktycznie 

wszystkie zwi zki 

znajduj ce si  w wodzie, 

m.in.: azotany i azotyny, 

metale ci kie, benzen, 

pierwiastki promienio-

twórcze i bakterie

”

”

– ceny brut to – 

INFO RYNEK Ile kosztuje uzdatnienie wody?

PRZYDATNE ADRESY

ACOM 071 792 74 22  www.acom.wroc.pl 
ALCO 022 843 97 72   www.alco.waw.pl
AQUADROP      
    022 812 72 95  www.aquadrop.com.pl
AQVA-SYSTEM   
    022 758 90 22  www.aqvasystem.com.pl
BWT 022 665 26 09  www.bwt.pl
EKONET 

    022 642 12 75   www.ekonet.waw.pl
EPURO (ECOWATER)          
    061 874 37 40  www.epuro.pl
FIRMA BARTOSZ

    085 745 57 12  www.bartosz.com.pl
FORMASTER     
    041 346 48 10  www.formaster.com.pl
FUNAM 071 364 37 57  www.funam.pl
GLOBAL GROUP

    022 644 92 41  www.global.com.pl
GSP GROUP      
    042 613 19 00  www.aquafilter.pl

HUSTY 012 645 03 04  www.husty.pl
JORO WATER SYSTEMS

     071 311 33 20  www.joro.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 SYSTEM      
     061 871 98 56  www.rd-system.pl
SECURA BC      
     022 813 45 69  www.secura.com.pl
TECHWATER     
     042 658 85 11  www.techwater.pl
WIGO G SIOROWSKI 

     071 322 13 13  www.wigo.com.pl

Filtr mechaniczny samoczyszcz cy

wydajno : 3,2 m3/h; rednica przy cza: ¾ cala; monta : naruro-
wy na pocz tku instalacji wodoci gowej; gwarancja: rok; Secura, 

model Eco Clean; cena: 519 z

Od elaziacz 

charakterystyka: filtr ze z o em dolomitowym, z automatycznym 
p ukaniem; wydajno : 1,3 m3/h; miejsce monta u: na pocz tku in-
stalacji wodoci gowej; gwarancja: rok; Secura, model FO 1354 D; 

cena: 3758 z

Zmi kczacz

wydajno : 17 l/min; miejsce monta u: na pocz tku instalacji wodo-
ci gowej; gwarancja: rok; Klarwod, model Maxi B; cena: 2900 z

Filtr w glowy

wydajno : 17 l/min; monta : narurowy, pod zlewozmywakiem;
gwarancja: 2 lata; Ekonet, model Rainfresh; cena: 461 z

Filtr z odwrócon  osmoz

wydajno : do 280 l/dob ; monta : bezpo rednio przed punktem po-
boru wody; gwarancja: 3 lata; Acom, model RO6-75G z mineraliza-

torem; cena: 990 z (cena z monta em)
wydajno : do 2-3,5 l/h; monta : bezpo rednio przed punktem pobo-
ru wody; gwarancja: rok; Secura, model Osmoza CE z mineraliza-

torem; cena: 1464 z

plpl W i c e j . . .  c e n y,  f i r m y,  p r o d u k t y,  k a l k u l a t o r y,  a r t y k u y.  K l i k n i j  n a  w w w. b u d u j e m y d o m . p l

J a k o  j e d y n i  p u b l i k u j e m y  a k t u a l n e  R A N K I N G I  P R O D U K T Ó W !
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