
Uzdatnianie wody z uj  podziemnych

BUDUJEMY DOM 5/2008 165

Kupuj c dzia k  pod miastem, 

s yszymy, e wkrótce b dzie 

tu wodoci g, a na razie 

mo emy korzysta  z w asnej 

studni – tak nawet jest 

taniej. Zdecydowanie 

najcz ciej spotykamy si

z problemem eliminacji 

nadmiaru elaza i manganu 

oraz konieczno ci

zmi kczania wody.

ródlanaUzdatnianie wody 
z uj  podziemnych

Artur Szlaski

Problem odpowiedniej jako ci wody jest do  cz sty. Zwykle dostrze-

gamy go dopiero wówczas, gdy transakcja kupna dzia ki lub domu zo-

sta a ju  zrealizowana lub gdy w a nie zd yli my wybudowa  dom 

i chcemy si  wprowadzi . Okazuje si , e w naszym wymarzonym 

domu nie mo emy wypra adnej bia ej rzeczy, bo po pierwszym praniu 

pojawiaj  si  na niej paskudne plamy. Pralka i zmywarka po jakim  cza-

sie s  tak zanieczyszczone, e zastanawiamy si , jak d ugo jeszcze b d

pracowa y. Nowe armatury i sanitariaty, które kosztowa y nas du o pie-

ni dzy, staj  si  coraz brudniejsze. Krocie wydajamy na drogie rod-

ki myj ce, eby utrzyma  je w nale ytej czysto ci. Zajmuje nam to te

mnóstwo czasu. Nasuwa si  wi c pytanie, co z tym dalej robi ?

 Lekarstwem na te problemy jest uzdatnianie wody. Jednak lekarstwo 

to nie zawsze jest proste i tanie. Nasz wymarzony wodoci g nie zosta-

nie doprowadzony w obiecywanym terminie, lecz za par  lat, a woda 

w studni ma tyle zanieczyszcze , e nie wystarczy zwyk y filtr, a trze-

ba wybudowa  ca  stacj  uzdatniania wody, a przecie  wcze niej nie 

pomyli my o miejscu na ni . Jak z tym sobie poradzi ?
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Pomy lmy przed...
Najlepsz  odpowiedzi  na to pytanie jest po-

my le  o wodzie, zanim kupimy dom lub 

rozpoczniemy jego budow . Nale y dowie-

dzie  si , czy na terenie, gdzie chcemy ku-

pi  dzia k  lub wybudowa  dom jest wodo-

ci g. Czy przewidziana jest budowa lokalnej 

stacji uzdatniania wody, czy te  samemu 

trzeba si  b dzie o to zatroszczy . Je li wie-

my, e problem ten musimy rozwi za  we 

w asnym zakresie, nale y do niego odpo-

wiednio si  przygotowa . Jak zabra  si  do 

tego w najlepszy sposób? 

W asna stacja uzdatniania
Po pierwsze nale y wiedzie , e nie istnie-

je co  takiego jak tania stacja uzdatniania 

wody, montowana na krótki czas. Je li szu-

kamy rozwi zania tymczasowego, za ma e

pieni dze, bo za rok na naszej ulicy po-

prowadzony zostanie wodoci g, to nieste-

ty musimy kupi  pe n  stacj . Najcz ciej 

zdarza si  tak, e s u y nam przez d ugie 

lata, bo wodoci g doprowadzany zosta  nie 

po roku, lecz po kilku latach lub w ogóle. 

Cz sto te  w a ciciele domu wyposa onego 

we w asn  stacj  uzdatniania wody osta-

tecznie rezygnuj  z wodoci gu i dalej ko-

rzystaj  z wody z w asnego uj cia. Jest to 

i ta sze, i woda cz sto jest lepszej jako ci 

ni  miejska.

Orientacja w terenie
Po drugie, zanim we miemy si  do wierce-

nia studni, nale y zorientowa  si , na jakiej 

g boko ci woda wyst puje i jakiej jest jako-

ci. Bardzo rzadko czekaj  nas dobre wie ci, 

e woda nadaje si  do picia bez uzdatnie-

nia. Najcz ciej okazuje si , e zawiera ela-

zo,  mangan i jest twarda. Nierzadko woda 

ma zanieczyszczenia gazowe np. amoniak 

lub siarkowodór. Je li dzia k  czy dom ku-

pili my na terenie, gdzie wcze niej by y in-

tensywne uprawy rolne, mog  czeka  nas 

te  inne niespodzianki, np. azotyny. W ar-

tykule tym ograniczymy si  do omówienia 

metod walki z nadmiarem elaza, manganu 

i twardo ci  wody. Jaki jest wi c nast pny 

krok w kierunku prawid owego rozwi zania 

problemu wody?

Tylko profesjonalna firma
Nale y znale  wyspecjalizowan  firm  zaj-

muj c  si  uzdatnianiem wody. Warto po-

pyta  s siadów, czy mieli ten sam problem, 

czy maj  kogo  wartego polecenia. Wa ne, 

eby byli to fachowcy potrafi cy dobra  naj-

w a ciwsz  technologi  do naszych potrzeb, 

ale równie  musz  potrafi  doradzi  odpo-

wiedni  pomp , hydrofor, sposób odprowa-

dzenia cieków. Najwi ksze firmy zajmuj ce 

si  uzdatnianiem wody, b d ce producenta-

mi, bardzo rzadko obs uguj  klientów indy-

widualnych. Warto jednak wybiera  urz -

dzenia tych firm i rozmawia  z fachowcami 

z nimi wspó pracuj cymi i przez nich pole-

canymi. Jest to gwarancj  zakupu urz dze

najwy ej jako ci i fachowego doradztwa. Nie 

warto kupowa  od elaziaczy w Internecie 

czy w marketach budowlanych. Nawet naj-

lepsze, najwy szej klasy urz dzenie nie zda 

egzaminu, je li zostanie le dobrane i za-

montowane. Przy doborze stacji uzdatniania 

wody najwa niejsza jest prawid owo dobra-

na technologia. Nie ma cudownych urz -

dze  czy cudownych z ó  filtracyjnych. Jest 

tylko prawid owo dobrana technologia, fa-

chowy monta  i w a ciwy rozruch oraz kon-

serwacja urz dze .

elazo i mangan
elazo i mangan s  najcz stszym zanie-

czyszczeniem wód podziemnych w Polsce. 

Wyst puj ce w wodzie w nadmiarze po-

woduj : pogorszenie si  jej smaku i m t-

no , powstawanie zó otobr zowych zacie-

ków na ceramice azienkowej i ó tych plam 

na praniu, zaburzenia w pracy uk ady po-

karmowego oraz rozwój bakterii, które mog

doprowadzi  do zarastania rur wodoci go-

wych. 

elazo naj atwiej usun  przez jego utle-

nienie do formy wytr conej, a nast pnie

odfiltrowanie na z o u. eby proces ten 

zrealizowa  w najbardziej tani i efektyw-

ny sposób, nale y jego konieczno  prze-

widzie  ju  na etapie doboru pompy. 

Najta szym sposobem napowietrzenia wody 

jest skorzystanie z aspiratora napowietrza-

j cego. Jest to urz dzenie dzia aj ce na zasa-

dzie zw ki 

Venturiego. 

W czasie 

przep ywu 

wody przez 

zw k  na-

st puje zasy-

sanie powie-

trza. eby 

proces ten zachodzi , musi by  odpowiedni, 

sta y przep yw wody przez urz dzenie. Je li 

zostanie zamontowana pompa z przetworni-

c  cz stotliwo ci, proces zasysania powie-

trza nie b dzie zachodzi . Drugim warun-

kiem skuteczno ci procesu napowietrzania 

jest zastosowanie zbiornika kontaktowego 

z mo liwo ci  zamontowania za nim odpo-

wietrznika. Je li zastosujemy zbiornik mem-

branowy, proces napowietrzania nie b dzie 

zachodzi  prawid owo. Musi zosta  zasto-

sowany klasyczny zbiornik hydroforowy 

bez membrany. Ostatni  wa n  rzecz  przy 

prawid owym doborze pompy jest jej wy-

dajno . To, e dla potrzeb domu wyliczy-

li my wydajno  np. 0,5 m3/h, nie znaczy, 

e wystarczy nam pompa o takiej wydajno-

ci. Dlaczego? Odpowied  jest prosta. Je li 

mamy zamontowa  automatyczny filtr od e-

laziaj cy, filtr ten okresowo nale y p uka .

Przep yw przy p ukaniu przez filtr musi by

oko o 3 razy intensywniejszy ni  przy nor-

malnej pracy. Dlatego te  dla takiego przy-

padku pompa musi zapewnia  wydajno

min. 1,5 m3/h przy ci nieniu min. 3 barów. 

Gdy dobierzemy ju  odpowiedni  pomp

i hydrofor, jaki jest nast pny krok?

Analiza jako ci wody
eby uzdatni  wod , musimy wiedzie ,

czym jest zanieczyszczona, czyli zbada  jej 

jako . Wiedza, e w wodzie jest elazo, to 

znacznie za ma o, eby prawid owo dobra

sposób jego usuwania. Po pierwsze, musimy 

wiedzie , ile go dok adnie jest, po drugie, ja-

kie jeszcze inne zanieczyszczenia mu towa-

rzysz  oraz jakie jest pH wody. 

Inaczej usuwa si elazo, gdy jest w wodzie 

wysoka utlenialno , niskie pH, amoniak, 

siarkowodór lub gdy woda jest zasolona. Te 

wszystkie parametry decyduj  o optymal-
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Nie ma cudownych urz dze  czy cudownych 

z ó  filtracyjnych. Jest tylko prawid owo do-

brana technologia, fachowy monta  i w a ciwy 

rozruch oraz konserwacja urz dze

 Dobór technologii 

oczyszczania wody 

oraz niezb dnych 

urz dze , w tym 

pompy dozuj cej 

nale y powierzy
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nym doborze technologii i urz dze , st d

analiza wody jest niezb dna.

Nie warto korzysta  z analiz wykonywa-

nych przez firmy zajmuj ce si  uzdatnia-

niem wody. S  one najcz ciej wykonywa-

ne za pomoc  testerów i bywaj  obarczone 

znacznym b dem. Najlepiej wykona  anali-

z  sk adu wody w laboratorium SANEPID-u, 

akredytowanym laboratorium lub laborato-

rium placówek naukowych. Koszt takiego 

badania to 150–350 z .

Dobór z o a filtracyjnego
Kolejnym etapem doboru stacji uzdatnia-

nia wody jest odpowiedni dobór z o a fil-

tracyjnego i rednicy filtra od elaziaj cego. 

Dokonuje tego fachowa firma zajmuj ca si

uzdatnianiem wody. 

Filtr od elaziaj cy to urz dzenie, które-

go dla domu jednorodzinnego rednica wy-

nosi min. 25,4 cm, a wysoko  oko o 1,5 m. 

Filtr taki sk ada si  ze zbiornika ci nienio-

wego, wype nionego odpowiednim z o em

filtracyjnym, systemu dystrybucyjnego oraz 

zaworu steruj cego. Odpowiednio dobra-

na rednica filtra, z o e filtracyjne oraz in-

tensywno  p ukania to klucz do sukcesu 

w uzdatnianiu wody. Dobór z o a jest szcze-

gólnie istotny w przypadku, gdy w wodzie 

wyst puj  mangan i zanieczyszczenia gazo-

we: siarkowodór i amoniak. O ile elazo po 

napowietrzeniu najcz ciej da si  usun

z wody na piasku kwarcowym, to w przy-

padku manganu trzeba stosowa  tzw. z o-

a katalityczne. S  to z o a najcz ciej uzy-

skiwane z naturalnych ska  zawieraj cych 

w swoim sk adzie tlenki manganu. Zwi zki 

te, same nie bior c udzia u w reakcji, katali-

zuj  przej cie manganu w form  wytr can ,

dzi ki czemu mo liwe jest jego usuni cie. 

Wa ne jest równie  to, e w przypadku wód 

zawieraj cych du e ilo ci elaza i manga-

nu czasem konieczne jest stosowane filtracji 

dwustopniowej. Najpierw usuwa si ela-

zo, a dopiero na drugim filtrze mangan. Co 

zrobi  jednak w sytuacji, kiedy na etapie do-

boru pompy i hydroforu nie dobrali my ich 

w a ciwie, i teraz nie ma mo liwo ci napo-

wietrzenia wody za pomoc  aspiratora?

 W takim przypadku mo liwe jest za-

stosowanie z ó  regenerowanych silnym 

utleniaczem. Z o a te w sposób ci g y lub 

okresowy mog  by  aktywowane nadman-

ganianem potasu. Okresowa regeneracja z o-

a wskazana jest, je li w wodzie jest du o

manganu, a stosunkowo ma o elaza. W przy-

padku wysokiej zawarto ci elaza wska-

zane jest ci g e dozowanie roztworu nad-

manganianu potasu. Dozowanie odbywa 

si  proporcjonalnie do ilo ci wody i reali-

zowane jest za pomoc  stacji dozuj cej. 

Warto wiedzie , e technologia ta wyma-

ga sta ej kontroli serwisowej urz dze . O ile 

w przypadku technologii opartych na z o-

ach kwarcowych i katalitycznych wystar-

czy kontrol  serwisow  przeprowadza  raz 

na rok, to w przypadku technologii opar-

tej na z o ach regenerowalnych wskazane s

przegl dy serwisowe nie rzadziej ni  co pó

roku.

Wst pne oczyszczanie
Przy monta u stacji uzdatniania wody war-

to równie  pami ta  o zastosowaniu na wej-

ciu do stacji wst pnego filtra mechanicz-

nego. Jego zadanie polega na zabezpieczeniu 

g owic filtrów od elaziaj cych przed uszko-

dzeniami przez cz stki mechaniczne. Na 

wej ciu najkorzystniej jest stosowa  filtry 

z p ukaniem wstecznym, tak eby nie by o

konieczno ci wymian wk adu.

Woda ze studni i z wodoci gu
Je li z wody uda o nam si  usun elazo, 

mangan i inne zanieczyszczenia, a nasza 

woda spe nia ju  normy, mo emy j  podda

dalszej obróbce. Te same procesy, które zo-

stan  omówione, wskazane s  równie  dla 

wody wodoci gowej. 

Najcz ciej stosowanym procesem jest 

zmi kczanie wody. Ma na celu usuni cie 

z wody nadmiaru jonów wapnia i magnezu. 

Zwi zki te, potrzebne w codziennej diecie 

cz owieka, w nadmiarze s  w wodzie nie-

po dane. Zwi zane jest to ze zjawiskiem 

wytr cania si  tych zwi zków pod posta-

ci  tzw. kamienia. Proces zachodzi w wyni-

ku podgrzewania wody i w gospodarstwie 

domowym jest uci liwy. Du a ilo  ka-

mienia to straty ciep a w instalacji grzew-

czej, zatkane instalacje, perlatory kranów 

etc. Zmusza nas to do kupowania wi kszej 

ilo ci rodków myj cych i zmi kczaj cych 

stosowanych w pralce i zmywarce. Za sto-

sowaniem zmi kczaczy przemawiaj  wi c

zarówno wzgl dy praktyczne, jak i oszcz d-

no ci ekonomiczne.

Proces realizuje si  na wymiennikach 

wype nionych silnie kwa nym z o em ka-

tionitu, popularnie nazywanych zmi kcza-

czami. Urz dzenia te dzia aj  na zasadzie 

równowa nej wymiany jonowej. Oznacza 

to, e jony wapnia i magnezu w wyniku pro-

cesów zachodz cych na z o u wymieniane 

 Woda z filtrów mechanicznych zamontowanych 

pod zlewem przep ywa do oddzielnej wylewki

fo
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 Filtry wst pne mechaniczne z wymienianym wk adem montowane s  jako narurowe, pod czane do 

baterii lub nakr cane na wylewk  (a). Wyposa one s  najcz ciej w jednorazowe wk ady filtracyjne (b), 

które co kilka miesi cy trzeba wymienia
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s  na jony sodu. Nie 

zmienia si  wpraw-

dzie ogólne zasole-

nie wody, ale sód nie 

ma tendencji do wy-

tr cania si  w insta-

lacji pod wp ywem 

zmiany temperatu-

ry, tym samym w in-

stalacjach nie powstaj  osady. Co wa ne

i warte zapami tania: zawarto  sodu w wo-

dzie jest równie  limitowana. Je li mamy 

bardzo tward  wod  i za bardzo j  zmi k-

czymy, mo emy wprowadzi  do wody tyle 

sodu, e przekroczymy jego dopuszczal-

n  warto . Wszyscy spotkali my si  z in-

formacjami o wp ywie soli na nadci nienie. 

Pierwiastkiem odpowiedzialnym za to jest 

w a nie sód.

Urz dzenia zmi kczaj ce
Je li chodzi o dobór urz dzenia zmi kczaj -

cego do domu, jest to stosunkowo proste i ra-

dzi z tym sobie poprawnie wi kszo  firm. 

O ile w przypadku od elaziania warto za-

wsze korzysta  jedynie z w sko wyspecja-

lizowanych firm, to prawid owo dobranego 

zmi kczacza mo e dostarczy  wi kszo  hy-

draulików. Bardzo wa n  rzecz  jest, by ku-

puj c zmi kczacz, kierowa  si  mark  pro-

ducenta. Porównuj c zmi kczacze 2 ró nych 

firm, nale y sprawdza  g ównie:

ilo  z o a. Nie nale y nabiera  si  na 

chwyty marketingowe niektórych firm. 

Zmi kczacze o takiej samej ilo ci jonitu wy-

produkuj  tyle samo wody mi dzy regene-

racjami i uzyskamy na nich praktycznie 

tak  sam  wydajno . O ile oczywi cie pro-

ducent zmi kczacza stosuje jonity renomo-

wanych producentów. Podobnie jest ze zu-

yciem soli na jedn  regeneracj , cho  tu 

niekiedy w zale no ci od sposobu regenera-

cji ró nice w zu yciu mog  si ga  do kilku 

procent.

sposób regeneracji. Domowe zmi kczacze 

najcz ciej regenerowane s  czasowo lub ob-

j to ciowo. Zmi kczacze sterowane czasowo 

s  ta sze, ale mniej ekonomiczne. Warto do-

p aci  do sterowania obj to ciowego i oszcz -

dza  sól. Jest to wa ne zarówno dla oszcz d-

no ci w bud ecie domowym, jak i ochrony 

rodowiska. Obecnie na rynku pojawi y si

te  urz dzenia dwukolumnowe. Urz dzenie 

takie pozwala perfekcyjnie wyregulowa  ko-

nieczne zu ycie soli i zrzut cieków, tak e

nie ma adnych zb dnych strat w eksploata-

cji. Warto te  zwróci  uwag  na zmi kcza-

cze z tak zwan funkcj  BIO. Urz dzenia te 

zapewniaj  100% bezpiecze stwo sanitarne. 

Z o e okresowo jest dezynfekowane chlorem 

uzyskiwanym na drodze elektrolizy solanki. 

W niektórych krajach europejskich zakaza-

na jest sprzeda  urz dze  domowych niepo-

siadaj cych tej funkcji. S  to naprawd  war-

te polecenia urz dzenia, które mo na znale

u renomowanych producentów, dystrybuto-

rów i w sieciach handlowych. 

Opisuj c proces zmi kczania, du o mówi-

li my o jego zaletach, które s  niepodwa al-

ne, ale wspomnieli my te  o wadach. Wady 

to wzrost zawarto ci sodu w wodzie i nieko-

rzystne oddzia ywanie cieków poregenera-

cyjnych na rodowisko.

Alternatywa dla zmi kczania
Czy jest mo liwo  chroni  instalacj

przed kamieniem, nie usuwaj c z niej wap-

nia i magnezu? Nie produkowa  nieko-

rzystnych dla rodowiska cieków? Czy s

metody alterna-

tywne do klasycz-

nego zmi kczania? 

Odpowiedzi  na te 

pytania jest techno-

logia nanokrystali-

zacji. W technolo-

gii tej wykorzystuje 

si  elektroimpulsy 

o odpowiedniej cz -

stotliwo ci. Z o ona 

struktura elektro-

fo
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 Kolumnowy filtr 

wst pny mechaniczny 

z samoczynnym p ukaniem 

przez d u szy czas mo e

pracowa  bezobs ugowo. 

Zamontowany na 

nim zegar steruj cy 

okresowo prze cza filtr 

na dziesi ciominutowe 

p ukanie

 AQA total ENERGY 

chroni domow

instalacj  wodn  przed 

osadzaniem si  wapnia 

i magnezu. Urz dzenie 

przep ywowe, sterowane 

elektroniczniefo
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g owica 

steruj ca

szafka zasilania

zawór 
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pobór próbek 
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kolumna 

ci nieniowa 

wype niona 

z o em

przewód 
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wod

z p ukania 
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kanalizacji

Schemat domowej stacji uzdatniania wody z pod czonym od elaziaczem

filtr 

mechaniczny

zbiornik 

hydroforowy

odpowietrznik

wy cznik 

ci nieniowy

napowietrzacz

Du a ilo  kamienia to straty ciep a

w instalacji grzewczej, zatkane rury i perlato-

ry baterii

fo
t.
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 Sterowany 

automatycznie 

(mikroprocesorowo) 

zmi kczacz wody 

usuwa zwi zki 

powoduj ce 

twardo  wody 

(wap  i magnez)



dowa urz dze  po-

zwala na wytr -

cenie w pierwszej 

fazie na elektrodzie 

nanokryszta ków 

wapnia. Nast pnie 

przez zmian adun-

ku pr du, kryszta -

ki te s  odrywane 

od elektrody i nada-

wana jest im odpo-

wiednia polaryza-

cja. Dzi ki temu po 

podgrzaniu wody 

cz stki te, p yn c

w wodzie, nie wy-

tr caj  si  na insta-

lacji. Oczywi cie na 

elektrodach nie uda-

je si  wytr ci  w po-

staci nanokryszta-

ów ca ej zawarto ci 

wapnia i magne-

zu. Co wi c dzie-

je si  dalej z nimi, 

czy one nie wytr c  si  na naszych ruroci gach? Otó  nie. W cza-

sie przep ywu przez ruroci g znacznie atwiej jest wytr ci  si  im 

na p yn cych obok nanokryszta ach, które maj  rozbudowan  po-

wierzchni  ni  na g adkich elementach rur. Dzi ki temu instalacja 

jest chroniona przed kamieniem. Co wa ne, urz dzenie to w aden

sposób nie zmienia sk adu fizykochemicznego wody, nie produku-

je cieków oraz zu ywa minimaln  ilo  pr du. Wymaga jedynie 

okresowej wymiany tzw. patronów. Dodatkowo niektóre dost p-

ne na rynku urz dzenia nie tylko stabilizuj  twardo , ale równie

w czasie pracy wytwarzaj , na metalowych elementach instalacji, 

pow ok  antykorozyjn , chroni c je przed rdz .

Niestety nie ma urz dze  doskona ych. Urz dzenia wykorzystu-

j ce zjawisko nanokrystalizacji nie b dzie skuteczne, je li w wo-

dzie wyst puj  ponadnormatywne ilo ci elaza. Jest ono rów-

nie  skuteczne jedynie w obszarze wody ciep ej o temperaturze 

60, maks. 80°C. Przy podgrzaniu wody powy ej tej warto ci np. 

w czajniku woda traci swoj  ochron . Podobnie jest z miejsca-

mi, w których woda odparowuje. W wyniku odparowania wody, 

na przyk ad na ciance kabiny prysznicowej lub na perlatorze kra-

nu, pojawi si  osad kamienia. Osady te nie pojawi  si  natomiast 

w instalacji i na zamontowanych na niej urz dzeniach, w których 

nieprzekroczona zostanie w a ciwa temperatura i nie zachodzi zja-

wisko parowania wody. Nie mamy wi c osadów, strat ciep a i prze-

w e  w instalacjach ciep ej wody u ytkowej. 

 W powy szym artykule przekazujemy jedynie cz stk  informa-

cji na temat uzdatniania wody dla uj  indywidualnych. Mamy 

nadziej , e dzi ki temu nasi Czytelnicy unikn  k opotów z wod

we w asnym, wymarzonym domu oraz b dów przy wyborze w a-

ciwych urz dze , firmy i technologii uzdatniania wody. 

Dane teleadresowe wiod cych producentów oraz przyk adowe

ceny produktów podajemy na nast pnej stronie.

fo
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 Zmi kczacz wody 

zmniejsza twardo  wody 

i zapobiega powstawaniu 

kamienia kot owego, który 

powoduje zmniejszenie 

wydajno ci urz dze ,

obni enie trwa o ci

instalacji oraz zwi kszenie 

zu ycia rodków myj co-

pior cych stosowanych 

w gospodarstwach 

domowych
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