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Ten tytu  to nie 

dowcip. Tak nale y

traktowa  wod ,

z której na co 

dzie  korzystamy, 

u ywaj c jej do higieny 

osobistej, prania czy 

zmywania, a przede 

wszystkim do picia 

i przygotowywania 

potraw. eby nie 

szkodzi a, musi by

czysta. Co zrobi ,

by w a nie taka 

p yn a z kranu?
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specjalnych

Woda 

Czyst  wod  zapewni nie tylko odpowiedni 

zestaw do jej uzdatniania. Warto tak e za-

stosowa  odpowiednie urz dzenia zabezpie-

czaj ce, które b d  chroni y wod  przed jej 

wtórnym zanieczyszczeniem, musimy dba

równie  o czysto  filtrów.

Analiza sk adu wody
Przede wszystkim nale y sprawdzi , czy 

woda wymaga uzdatnienia i w razie ta-

kiej potrzeby dobra  odpowiedni system jej 

oczyszczania. Analiz  wody wykonuj :

 stacje sanitarno-epidemiologiczne,

 laboratoria s u b ochrony rodowiska,

 laboratoria prywatne,

 wydzia y sanitarne na uczelniach tech-

nicznych.

Warto okre li  parametry fizyko-che-

miczne wody i ewentualnie inne, których 

przekroczenia obawiamy si , np. zawarto

metali ci kich lub te  substancji ropopo-

chodnych. 

Koszt badania sk adu wody zale y od 

stopnia szczegó owo ci badania, regionu, 

w którym mieszkamy i firmy je wykonuj -

cej. Podstawowe badanie to koszt ok. 200 z .

Wod  powinni my bada  okresowo, gdy

jej jako  mo e ulec zmianie. Podstawowe 

wska niki, które nale y oznaczy , i warto-

ci dopuszczalne podane s  w tabeli 1.

Tabela 1 Wymagania dotycz ce wody pitnej

*) dotyczy wód podziemnych, niechlorowanych

Wska niki Zakres dopuszczalny

Barwa do 15 [mg Pt/l]

M tno 1 [JW]

Odczyn pH od 6,5 do 9 

Zanieczyszczenia
Dopuszczalne maksimum 
[mg/l]

Amoniak 0,5 lub 1,5*)

Azotany 50

Chlorki 250

Chlor 0,3

Mangan 0,05

Twardo  ogólna 60–500

elazo ogólne 0,2
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ród a wody
Woda mo e pochodzi  z sieci wodoci gowej 

lub z w asnego uj cia, czyli studni.

Woda z wodoci gu

Stopie  i rodzaj zanieczyszczenia wody wo-

doci gowej zale y od tego, sk d jest pobiera-

na i od rozleg o ci sieci wodoci gowej. Jako

wody z uj cia g binowego b dzie na pew-

no lepsza ni  wody pobieranej z rzeki niedale-

ko jej uj cia do morza. Niestety uj cia g bino-

we spotyka si  zazwyczaj tylko w niewielkich 

miejscowo ciach, w wi kszych – woda jest po-

bierana z rzek, które zbieraj  ró norodne cieki 

chemiczne z zak adów przemys owych. I cho-

cia  taka woda powinna odpowiada  warun-

kom okre lonym w Rozporz dzeniu Ministra 

Zdrowia w sprawie jako ci wody przeznaczo-

nej do spo ycia przez ludzi oraz normom za-

lecanym przez WHO ( wiatow  Organizacj

Zdrowia), nietypowych zwi zków chemicz-

nych, które si  w niej znajduj , nikt nie bada. 

Ponadto nie wsz dzie woda jest odpowied-

nio uzdatniona. Przyk adowo w 2002 r. 40% 

badanych uj  wody powierzchniowej by o

pozaklasowych (wg raportu NIK), zosta o to 

potwierdzone w 2005 r. przez G ównego 

Inspektora Sanitarnego.

Woda wodoci gowa mo e ulec wtórne-

mu zanieczyszczeniu – tym bardziej, im bar-

dziej rozleg a jest sie  wodoci gowa. Do rod-

ka rur mo e si  dosta  piasek lub np. resztki 

uszczelnie  pozosta ych po remoncie i mo-

dernizacji sieci wodoci gowych.

Je eli zauwa ymy pogorszenie si  jako ci 

wody: m tny kolor lub dziwny zapach, po-

winni my zg osi  to w zak adzie wodoci -

gowym, który dostarcza wod  do naszego 

domu. Zak ad ten ma obowi zek jak najszyb-

ciej zbada  wod , pobieraj c próbk

z hydrantu, z którego woda p ynie do domo-

wej instalacji i w razie konieczno ci prze-

p uka  wodoci g. Osoba reklamuj ca jako

wody powinna zosta  poinformowana (najle-

piej telefonicznie) o naprawie awarii i mo li-

wo ci ponownego korzystania z wody.

Woda z w asnej studni

Rodzaj zanieczyszcze  zale y od g boko ci, 

z jakiej j  pobieramy. Je eli woda pochodzi z 

g boko ci kilku metrów, nale y sprawdzi ,

czy nie jest zanieczyszczona niebezpiecz-

nymi azotanami, bakteriami lub zwi zka-

mi organicznymi. Niestety wówczas lepiej 

wykopa  now  studni , ni  uzdatnia  tak za-

nieczyszczon . Dlatego, zanim wykopiemy 

p ytk  studni , nie przekraczaj c pierwszej 

warstwy nieprzepuszczalnej, sprawd my, 

czy w okolicy nie ma pól uprawnych lub za-

k adów przemys owych. 

Woda pobierana z pok adu poni ej pierw-

szej warstwy nieprzepuszczalnej zawiera za-

zwyczaj podwy szone warto ci elaza i man-

ganu, mo e te  by  zbyt twarda lub zawiera

amoniak, siarkowodór i chlorki. Nie zawie-

ok. 200 z

Koszt badania sk adu wody zale y od stopnia 

szczegó owo ci badania,  regionu, 

w którym mieszkamy i firmy je wykonuj cej. 

Podstawowe badanie to koszt

Co jest czym, czyli obja nienie nazw 
najwa niejszych wska ników

Barwa, m tno , zapach i smak. Pochodz  z zanieczyszcze  rozpuszczonych w wodzie, np. e-

laza, manganu, organicznych zwi zków humusowych itp. Mo na je atwo wyczu  samemu, nale-

y wówczas niezw ocznie zbada  sk ad wody w laboratorium. 

elazo i mangan cz sto wyst puj  w wodach podziemnych. Powoduj  zmian  barwy i wzrost 

m tno ci, powstawanie zacieków na przyborach sanitarnych, w naczyniach, w których woda jest 

gotowana i za ó cenie lub zaszarzenie prania.

Twardo  wody. Woda twarda jest zdrowsza dla ludzi ni  woda mi kka, poza tym jest od niej 

smaczniejsza. Niestety – le wp ywa na armatur  wodn  i prac  urz dze  grzewczych, bo powo-

duje odk adanie si  kamienia wsz dzie tam, gdzie woda jest podgrzewana lub gotowana – na grza -

kach pralek i podgrzewaczy, w zmywarkach, kot ach, w rurach i na ceramice sanitarnej. W wodzie 

twardej nie pieni si  myd o, a k piel w niej wysusza skór .

Azotany i azotyny pochodz  z nieszczelnych szamb, przydomowych oczyszczalni cieków i z na-

wo enia terenów rolniczych. Je li zawarto  ich jest wi ksza ni ladowa, stanowi  bezwzgl dne 

przeciwwskazanie do korzystania z wody, bo zwi zki te wywo uj  podra nienia skóry lub zatrucia, 

mog  wywo ywa  nowotwory lub choroby niedokrwienne.

Chlor i dwutlenek chloru stosowane s  do uzdatniania wody wodoci gowej. Chlor wolny nadaje 

wodzie nieprzyjemny zapach i smak – taka woda po prostu nie smakuje. Na szcz cie coraz cz -

ciej zast powany jest bezwonnym dwutlenkiem chloru. Obydwa zwi zki u osób wra liwych po-

wodowa  mog  wysuszenie skóry lub nawet odczyny alergiczne. 

Chlorki wyst puj  powszechnie w wodach podziemnych, a ich st enie ro nie wraz z g bo-

ko ci , z której woda jest pobierana. Mog  tak e wiadczy  o zanieczyszczeniu wody ciekami 

– i to zarówno wód podziemnych, jak i powierzchniowych. Nadaj  jej nieprzyjemny zapach i smak, 

a niektóre mog  mie  dzia anie rakotwórcze.

przewód 

t oczny

przewód ss cy studnia

pompa

silnik
dopuszczalna

wysoko

ssania 7–8 m

Najbezpieczniejsz  pod wzgl dem sanitarnym i chemicznym wod  zapewni nam studnia wiercona 

z pomp  samozasysaj c  (a) lub g binow  (b) Wa ne, eby woda by a pobierana z g bszych 

warstw wodono nych

a b
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Przegl d rynku

ra za to niebezpiecznych zanie-

czyszcze  charakterystycznych 

dla p ytkiej studni.

Jak uzdatnia  wod ?
Stopie  oczyszczenia wody zale-

y przede wszystkim od tego, do 

czego b dzie wykorzystywana. 

Do celów gospodarczych, takich 

jak pranie czy zmywanie, mo na 

u ywa  wody oczyszczonej 

w mniejszym stopniu ni  woda 

do picia. Sposób uzdatniania 

wody zale y te  od tego, sk d

ona pochodzi.

Woda z w asnego uj cia

Najpierw oczyszcza si  j  za po-

moc filtrów wst pnych mecha-

nicznych. Usuwaj  one drobne zanieczysz-

czenia mechaniczne – piasek, py , osady na 

z o ach mineralnych lub z tworzywa sztucz-

nego. Filtr mechaniczny stosuje si  zazwy-

czaj jako kolumn  filtracyjn  montowan  za 

hydroforem. Zabezpiecza on dalsz  cz  in-

stalacji i wszelkie urz dzenia (podgrzewacze, 

baterie, filtr antyska eniowy itp.) przed uszko-

dzeniem mechanicznym lub zamuleniem. Jest 

równie  niezb dny jako pierwszy element ze-

stawu filtrów do uzdatniania wody.

Szczególnym rodzajem filtrów mecha-

nicznych s filtry cyklonowe, które oczysz-

czaj  wod  dzi ki efektowi cyklonowemu: 

ruchowi wirowemu wody, sprawiaj ce-

mu, e cz steczki p ywaj ce w wodzie opa-

daj  na dno filtra. S  to filtry 

du e, stosowane do oczyszcza-

nia wody w ca ym domu: usu-

waj  m.in. piasek i rdz  z insta-

lacji oraz zawiesiny i utlenione 

zwi zki elaza. Ich zalet  jest 

to, e nie powoduj  spadków 

ci nienia.

Cz sto stosowanym urz dze-

niem jest od elaziacz lub 

od elaziaczo-odmanganiacz. 

Montuje si  go jako drugie urz -

dzenie do uzdatniania wody, 

za filtrem wst pnym, poprze-

dzaj c napowietrzaczem i hy-

drofororem – w hydroforze na-

st puje wst pne wytr cenie 

elaza z napowietrzonej wody, 

a w znajduj cym si  za nim od-

elaziaczu – dalsza redukcja 

zawarto ci elaza w wodzie. 

Od elaziacz zazwyczaj p ukany 

jest wod .

Je eli w wodzie wy-

st puje mangan, usuwa 

si  go albo w dwuwar-

stwowym od elazia-

czo-odmanganiaczu, 

albo w oddzielnej ko-

lumnie filtracyjnej zwa-

nej odmanganiaczem. 

Odmanganiacz regene-

ruje si  za pomoc  nad-

manganianu potasu.

Nadmiern  twardo

wody usuniemy, stosu-

j c zmi kczacz wody,

w którym jony wapnia 

i magnezu, powoduj ce nad-

miern  twardo  wody, s

zast powane jonami sodu. 

Zmi kczacz regeneruje si

roztworem soli kuchennej. Alternatyw  dla 

du ej kolumny zmi kczacza jest magnety-

zer – który zmienia w a ciwo ci elektroma-

gnetyczne cz steczek odpowiedzialnych za 

twardo  wody.

Woda pitna mo e te  wymaga  zastosowa-

nia filtra z w glem aktywnym, który usunie 

nieprzyjemny zapach i smak oraz niebezpiecz-

ne dla zdrowia zwi zki. Stosowane s  one jako 

du e kolumny filtracyjne, uzdatniaj ce wod

dla ca ego domu, lub jako ma e urz dzenia sto-

sowane przy zlewie w kuchni. 

Mo na te  zastosowa filtr z odwrócon

osmoz , który oczy ci wod  z wszelkich za-

nieczyszcze , które si  w niej znajduj . Jednak 

pó niej tak  wod  nale y wtórnie zminerali-

zowa , gdy  woda ca kowicie 

oczyszczona nie jest zdrowa. 

Poniewa  filtry z odwrócon

osmoz  s  drogie, u ywa si

je wy cznie do uzdatniania 

wody pitnej.

Filtry do wody z w asne-

go uj cia stosuje si  zazwyczaj 

jako du e kolumny filtracyjne. 

Mog  pracowa  automatycz-

nie lub ich p ukaniem mo emy 

sterowa  r cznie. To pierwsze 

rozwi zanie, chocia  dro sze, 

jest du o wygodniejsze.

Woda wodoci gowa

O ile jest taka potrzeba, warto 

zastosowa filtr wst pny me-

chaniczny tu  za wodomie-

rzem, który oczy ci ca  zu y-

wan  w domu wod . Pozosta e

filtry traktuje si  jako doczysz-

czanie wody pitnej w pobli u

punktu jej po-

boru. Mo emy 

zastosowa  filtr 

montowany 

w szafce po-

dzlewozmywa-

kowej, ustawia-

ny na zlewie 

lub montowany 

bezpo rednio 

na baterii. 

S  te  filtry 

prysznicowe 

i pralkowe.

Najcz ciej 

stosowany jest filtr w glowy, który usuwa 

nieprzyjemny zapach i smak wody oraz po-

chodne chloru. Mo na te  zastosowa  nie-

wielki zestaw trzech filtrów zawieraj cy 

poza filtrem wst pnym i w glowym tak e

zmi kczacz wody.

Cz stym uzupe nieniem zestawu do 

uzdatniania wody wodoci gowej jest filtr 

 Na pocz tku instalacji war-

to zamontowa  filtr wst pny 

mechaniczny. Oczy ci on wod

z wszelkich zanieczyszcze , któ-

re mog yby spowodowa  uszko-

dzenie lub zatkanie innych ele-

mentów instalacji wodnej 

 Przy pobieraniu wody z w as-

nej studni zazwyczaj niezb dny 

jest od elaziacz lub od elazia-

czo-odmanganiacz

 Do usuwania nadmiernej twardo ci 

wody s u y zmi kczacz 

 Wod  wodoci gow  uzdatniamy zazwyczaj w pobli-

u kranu, z którego j  czerpiemy. Mo e do tego s u y

zestaw filtrów ustawianych na zlewie i wyposa onych 

we w asn  wylewk

 Filtr z odwrócon  osmoz  oczyszcza wod  z prawie 

wszystkich zanieczyszcze , jakie si  w niej znajduj .

Uzyskujemy niemal wod  destylowan , która jednak 

nie jest zdrowa dla organizmu, dlatego trzeba j  mine-

ralizowafo
t.
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z odwrócon  osmoz , usuwaj cy wi kszo

zanieczyszcze  wyst puj cych w wodzie. 

Chocia  jest to drogie urz dzenie, usuwa 

z wody wszelkie nieznane i szkodliwe 

zwi zki, a zastosowanie mineralizato-

ra uzupe nia oczyszczon  wod  o usuni te 

wcze niej zdrowe minera y.

Eksploatacja filtrów
eby filtry dobrze dzia a y, musz  by  wy-

mieniane lub czyszczone wtedy, gdy spa-

da jako  lub wydajno  oczyszczanej przez 

nie wody. Poniewa  jako ci wody nie da si

zazwyczaj „zobaczy ” bez wykonania jej 

analizy, sygna em do tego, e filtr nale y

wyp uka , jest spadek ci nienia wody w in-

stalacji, spowodowany nagromadzeniem za-

nieczyszcze  utrudniaj cych jej przep yw 

przez filtr. 

Ma e filtry kuchenne i azienkowe maj

zazwyczaj filtry wymienne, natomiast du e

kolumny filtracyjne wymagaj  p ukania 

lub czyszczenia filtrów. Cz stotliwo  nie 

jest sta a, zale y bowiem od st enia zanie-

czyszcze  w filtrowanej wodzie i ilo ci zu-

ywanej wody. W nowoczesnych, zautoma-

tyzowanych urz dzeniach z samoczynnym 

p ukaniem sprawa jest prosta – filtr p ukany 

jest cyklicznie lub gdy ci nienie wody spad-

nie o okre lon  warto . W urz dzeniach bez 

automatyki o okresowym p ukaniu musimy 

pami ta  sami, w przeciwnym razie jako

wody obni y si  – nie b dzie wystarczaj co

uzdatniona i pojawi  si  mo e ryzyko wtór-

nego jej zanieczyszczenia bakteriami, które 

rozwin  si  na osadach znajduj cych si  na 

filtrze. Je eli chcemy mie  pewno , po ja-

kim zu yciu wody nale y filtry p uka , war-

to wykona  analiz  sk adu wody, by potwier-

dzi  stopie  ich zanieczyszczenia.

Wod  z p ukania odprowadza si  do ka-

nalizacji. Mo na j  tak e wykorzystywa

np. do podlewania ogrodu.

Filtry wymagaj  tak e dok adnego czysz-

czenia lub wymiany wk adów, cz stotli-

wo  zale y od zalece  producenta.

Zabezpieczenie wody przed 
wtórnym zanieczyszczeniem
Prawid owo uzdatniona woda mo e dop y-

wa  do kranu zanieczyszczona. Chocia  ry-

zyko wtórnego jej zanieczyszczenia w domu 

jednorodzinnym jest niewielkie, warto wy-

kona  odpowiednie zabezpieczenia. Dzi ki 

temu b dziemy mie  pewno , e pijemy na-

prawd  czyst  wod .

Kiedy woda mo e zosta  zanieczyszczo-

na? Gdy nast pi przep yw zwrotny wody za-

nieczyszczonej, czyli wtedy, gdy pop ynie 

ona w kierunku przeciwnym do tego, w ja-

kim powinna p yn . Jest to mo liwe w na-

st puj cych przypadkach:

 gdy w przewodzie powstanie podci nie-

nie (zassanie wsteczne), np. przy opró nia-

niu przewodów, przy p kni ciach,

 przy wzro cie ci nienia w zbiorniku 

(ci nienie zwrotne), np. w podgrzewa-

czach wody lub przy wy szym ci nie-

niu eksploatacyjnym w urz dzeniach 

zamkni tych, np. podczas nape niania in-

stalacji grzewczej,

 gdy z wy ej po o onych cz ci instalacji 

zanieczyszczona woda zostanie zassana 

w dó  na zasadzie lewara (np. w wypadku 

braku wody lub przy obni eniu ci nienia 

wody w sieci i odkr ceniu kranu po o onego 

ni ej). Ten przypadek mo e mie  miejsce np. 

wówczas, gdy w nape nionej wannie pozo-

stawimy prysznic – woda mo e zosta  z niej 

zassana i przep yn  do odkr conej baterii 

znajduj cej si  na ni szym pi trze. 

eby zapobiec takiemu zanieczyszczeniu 

wody, nale y zamontowa  urz dzenia za-

bezpieczaj ce, najcz ciej zawór antyska e-

niowy lub zawór zwrotny i przep ywowy 

napowietrzacz rurowy przy bateriach pod-

czonych do w a, np. w azience przy na-

trysku i baterii wannowej, w ogrodzie, przy 

zlewie kuchennym, w kot owni.

Zawór antyska eniowy nale y zamonto-

wa  na przy czu do budynku, eby nie by o

ryzyka ska enia zewn trznej sieci wodoci -

gowej oraz wówczas, gdy w domu istnieje po-

dwójna po czona instalacja wodoci gowa 

– z sieci i z w asnego uj cia wody. O koniecz-

no ci zamontowania zaworu na przy czu 

oraz wymaganym typie zaworu decyduje do-

stawca wody, okre laj c to w warunkach 

technicznych przy czenia. Warto te  za-

montowa  zawór antyska eniowy na pocz t-

ku instalacji wodnej, gdy wod  pobieramy 

z w asnej studni.  

Z wy ej po o onych cz ci instalacji brudna woda mo e zo-

sta  zassana w dó  na zasadzie lewara. eby unikn  takich 

sytuacji, warto zamontowa  zawór antyska eniowy

eby filtry pracowa y

efektywnie, musz  by

ustawione w odpo-

wiedniej kolejno ci. 

Dzi ki temu wolniej

b d  si  zu ywa

i rzadziej b dziemy 

musieli je wymienia

lub regenerowa

”

”

Dla Twojego 
bezpiecze stwa!

W wodzie, która zbyt d ugo znajduje si  w ru-

rach, mog  rozwija  si  bakterie chorobotwór-

cze. Dlatego po d u szej przerwie w korzystaniu 

z wody, nale y  spu ci  j  z instalacji, a rury, któ-

re przez d u szy czas nie b d  wykorzystywane, 

powinny zosta  odci te od instalacji bezpo red-

nio przy miejscu ich odga zienia.

eby filtr pracowa  prawid owo wystarczy 

wymieni  wk ad. W zale no ci od jako ci uzdat-

nianej wody wk ady wymienia si  co kilka mie-

si cy lub co roku

zawór

antyska eniowy

fo
t.
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