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J
edynym sposobem na poprawienie

jakoœci wody jest zastosowanie fil-

trów oraz urz¹dzeñ uzdatniaj¹cych.

Warto jednak pamiêtaæ, ¿e nie ma rozwi¹-

zañ uniwersalnych. Przed wybraniem od-

powiedniej metody oczyszczania wody na-

le¿y wiêc przeprowadziæ jej dok³adne bada-

nia.

Trzeba równie¿ pamiêtaæ, ¿e do usuwa-

nia zanieczyszczeñ z wody czerpanej ze

studni oraz wody wodoci¹gowej stosuje

siê odmienne zestawy i wielkoœci fil-

trów. W pierwszym przypadku du¿e ko-

lumny filtracyjne umieszczane s¹ w po-

cz¹tkowej czêœci instalacji, w drugim

niewielkie urz¹dzenia montowane s¹

w bezpoœrednim s¹siedztwie kranów.

Uzyskanie naprawdê czystej wody wymaga

przewa¿nie u¿ycia ca³ego zestawu filtrów,

które nale¿y montowaæ w odpowiedniej ko-

lejnoœci. Dziêki temu bêd¹ zu¿ywa³y siê

wolniej i rzadziej trzeba bêdzie je regenero-

waæ lub wymieniaæ.

JAKOŒÆ WODY...
...wodoci¹gowej jest nadzorowana przez lo-

kalne przedsiêbiorstwa wodno-kanalizacyj-

ne. Niestety nawet drobiazgowe kontrole

dystrybutora nie uchroni¹ odbiorców przed

zanieczyszczeniami wody, je¿eli sieæ przesy-

³owa jest stara lub uszkodzona. Ponadto ja-

koœci H
2
O nie poprawia stosowanie du¿ej

iloœci zwi¹zków chloru. Zabijaj¹ one wpraw-

dzie szkodliwe drobnoustroje, ale smak wo-

dy po ich u¿yciu trudno uznaæ za wyborny.

Warto te¿ pamiêtaæ, i¿ niektóre zwi¹zki

chloru s¹ powszechnie uznawane za rako-

twórcze.

Niezbyt dobra jakoœæ wody wodoci¹gowej

przyczyni³a siê do tego, i¿ niemal powszech-

ne sta³o siê przekonanie, ¿e znacznie smacz-

niejsza i zdrowsza jest woda z w³asnego ujê-

cia. Niestety, jedyn¹ rzecz¹, której mo¿emy

byæ pewni jest to, i¿ nie ma w niej odka¿aj¹-

cych zwi¹zków chemicznych. Woda ze stud-

ni mo¿e jednak zawieraæ rozmaite pierwiast-

ki i substancje bardzo niebezpieczne dla na-

szego zdrowia. Czêsto s³yszy siê pogl¹d, ¿e

im g³êbsza studnia, tym woda bardziej czy-

sta. Niestety równie¿ ta obiegowa opinia nie

jest do koñca prawdziwa. W wodzie czerpa-
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UZDATNIANIE WODY

nej z ró¿nych poziomów zmienia siê prze-

wa¿nie tylko rodzaj wystêpuj¹cych w niej

zanieczyszczeñ. O ile w przypadku wody ze

studni p³ytkich najczêœciej wystêpuj¹cymi

ska¿eniami s¹ azotany, zwi¹zki organiczne

i bakterie, o tyle woda z ujêæ g³êbokich (po-

ni¿ej pierwszej warstwy nieprzepuszczalnej)

mo¿e zawieraæ nadmierne iloœci ¿elaza

i manganu, sole decyduj¹ce o jej twardoœci

(szkodliwe dla urz¹dzeñ grzewczych, pralek

i zmywarek), a tak¿e amoniak, siarkowodór

i chlorki. 

Istotnym problemem przy utrzymaniu w³a-

œciwej jakoœci wody jest te¿ domowa instala-

cja wodna. Rury wykonane z tworzyw

sztucznych s¹ wprawdzie ³atwe do u³o¿enia,

ale dosyæ szybko rozmna¿aj¹ siê w nich bak-

terie. Ma to miejsce szczególnie wówczas, je-

œli instalacja jest Ÿle zaprojektowana lub wy-

konana. Natomiast popularne do niedawna

ocynkowane rury stalowe padaj¹ czêsto ofia-

r¹ korozji w¿erowej, a powstaj¹ca w takim

przypadku rdza mocno zanieczyszcza wodê.

Problemem s¹ równie¿ bakterie, które dosyæ

³atwo mno¿¹ siê w przewodach z c.w.u.

Wprawdzie coraz czêœciej stosowane rury

miedziane dosyæ skutecznie hamuj¹ rozwój

drobnoustrojów, ale nie mo¿na ich u¿ywaæ

w przypadku jeœli woda jest miêkka i kwaœ-

na (pH mniejsze od 7). Odczyn o tej warto-

œci powoduje bowiem szybk¹ korozjê meta-

li. W takim przypadku nale¿y u¿yæ rur mie-

dzianych z pow³ok¹ zabezpieczaj¹c¹.

Warto równie¿ pamiêtaæ, ¿e bardzo wa¿ne

jest umiejêtne korzystanie z instalacji domo-

wej. Je¿eli nie by³a ona u¿ywana przez d³u¿-

szy czas (powy¿ej 16 godzin), to warto j¹

przep³ukaæ spuszczaj¹c wodê z rur do kana-

lizacji.

OCZYSZCZANIE 
WSTÊPNE...
...polega na usuniêciu z wody zanie-

czyszczeñ o wymiarach przekraczaj¹-

cych 5 mikrometrów (mu³, piasek,

blaszki rdzy). U¿ywa siê do tego celu

filtrów mechanicznych, które mo¿na

montowaæ zarówno w instalacjach czer-

pi¹cych wodê studzienn¹, jak i wodoci¹-

gow¹. Warto wykonywaæ wstêpne

oczyszczenie nawet wówczas, gdy pozo-

sta³e parametry wody s¹ zadowalaj¹ce.

Zabezpiecza siê w ten sposób dalsz¹

czêœæ instalacji przed uszkodzeniem

mechanicznym i zamuleniem. W han-

dlu spotykane s¹ filtry z wymiennymi

wk³adkami wykonanymi z: w³ókniny

polipropylenowej, siatki metalowej (wy-

posa¿one w mechanizm pozwalaj¹cy na

p³ukanie wsteczne) sznurka oraz  wype³-

nione takimi materia³ami jak piasek kwar-

cowy, spieki (np. keramzyt) i materia³y

kruszone (granit). Wk³ady najlepiej jest

wymieniaæ co 2-3 miesi¹ce. 

Na rynku dostêpne s¹ równie¿ filtry

z wk³adami sta³ymi wykonanymi z two-

rzywa sztucznego lub stali nierdzewnej.

Nale¿y pamiêtaæ o ich systematycznym

p³ukaniu (najlepiej raz w miesi¹cu).

W przeciwnym razie zapychaj¹cy siê

wk³ad spowoduje spadek przep³ywu wo-

dy w kranach.

Bardzo ciekawym i wydajnym rozwi¹za-

niem, które mo¿e wstêpnie oczyszczaæ

wodê bez spadku ciœnienia w instalacji

s¹ filtry dzia³aj¹ce na zasadzie efektu

cyklonowego.

Wirowy ruch wody sprawia, ¿e cz¹stecz-

ki zanieczyszczeñ s¹ z niej eliminowane

(opadaj¹ na dno).

CO I DLACZEGO USUWAÆ
Z WODY?
Barwa, mmêtnoœæ, zzapach ii ssmak. Pochodz¹

z zanieczyszczeñ rozpuszczonych w wodzie,

które mog¹ œwiadczyæ o obecnoœci w niej ¿ela-

za, manganu, organicznych zwi¹zków humuso-

wych itp. Mo¿na je ³atwo wyczuæ. Nieprzyjemny

smak lub zapach czy podejrzana mêtnoœæ wody

s¹ pierwszym sygna³em, ¿e dzieje siê z ni¹ coœ

z³ego i ¿e warto j¹ zbadaæ w profesjonalnym la-

boratorium.

¯elazo ii mmangan wystêpuj¹ czêsto w wodach

podziemnych. Powoduj¹ zmianê barwy i wzrost

mêtnoœci, powstawanie zacieków na przybo-

rach sanitarnych, w naczyniach, w których wo-

da jest gotowana i za¿ó³cenie lub zszarzenie

prania. Nadmiar ¿elaza nadaje wodzie gorzki,

metaliczny posmak; taka za¿elaziona woda

sprzyja próchnicy zêbów, powoduje przebar-

wienie skóry. Mangan odk³ada siê w organi-

zmie – w w¹trobie, trzustce, nerkach, jelitach.

W wiêkszych dawkach dra¿ni skórê, spojówki

i górne drogi oddechowe. Obecnoœæ w wodzie

¿elaza i manganu mo¿e sprzyjaæ rozwojowi

bakterii, które z kolei powoduj¹ zarastanie

przewodów wodoci¹gowych i w nastêpstwie –

zmniejszanie siê œrednicy rur a¿ do ca³kowite-

go ich zaroœniêcia.

Twardoœæ wwody. Jest cech¹ wód zarówno

podziemnych, jak i powierzchniowych, a pro-

blem ten dotyczy wielu domów w Polsce. Wo-

da twarda jest zdrowsza dla ludzi ni¿ woda

miêkka, poza tym jest od niej smaczniejsza.

Niestety – Ÿle wp³ywa na armaturê wodn¹

i pracê urz¹dzeñ grzewczych, bo powoduje

odk³adanie siê kamienia wszêdzie tam, gdzie

woda jest podgrzewana lub gotowana. Gro-

madzi siê na grza³kach pralek i podgrzewa-

czy, w zmywarkach, kot³ach, w rurach i na ce-

ramice sanitarnej. W twardej wodzie nie pie-

ni siê myd³o, a k¹piel w niej wysusza skórê.

Azotany ii aazotyny pochodz¹ z nieszczelnych

szamb, przydomowych oczyszczalni œcieków i z

nawo¿enia terenów rolniczych. Jeœli zawartoœæ

ich jest wiêksza ni¿ œladowa, stanowi¹ bez-

wzglêdne przeciwwskazanie do korzystania

z wody, bo obydwa te zwi¹zki mog¹ wywo³y-

waæ nowotwory lub choroby niedokrwienne,

ponadto podra¿niaj¹ skórê, mog¹ te¿ spowo-

dowaæ zatrucie. S¹ szczególnie niebezpieczne

dla zdrowia dzieci.

Chlor ii ddwutlenek cchloru stosowane s¹ do

uzdatniania wody wodoci¹gowej. Chlor wolny

nadaje wodzie nieprzyjemny zapach i smak –

taka woda po prostu nie jest smaczna. Na

szczêœcie coraz czêœciej zastêpowany jest bez-

wonnym dwutlenkiem chloru. Obydwa zwi¹zki

u osób wra¿liwych powodowaæ mog¹ wysusze-

nie skóry lub nawet odczyny alergiczne.

Chlorki wystêpuj¹ powszechnie w wodach pod-

ziemnych, a ich stê¿enie roœnie wraz z g³êbo-

koœci¹, z której woda jest pobierana. Mog¹ tak-

¿e œwiadczyæ o zanieczyszczeniu wody œcieka-

mi – i to zarówno wód podziemnych, jak i po-

wierzchniowych. Nadaj¹ jej nieprzyjemny za-

pach i smak, a niektóre mog¹ mieæ dzia³anie

rakotwórcze.

Utlenialnoœæ œwiadczy o zawartoœci w wodzie

zanieczyszczeñ organicznych, zarówno tych,

które wystêpuj¹ w przyrodzie naturalnie, jak

równie¿ zanieczyszczeñ wytworzonych przez

cz³owieka – parametr ten oznacza, ¿e do wody

przedostaj¹ siê œcieki.

Bakterie pochodz¹ z zanieczyszczonych wód

podziemnych lub z wtórnego zanieczyszczenia

instalacji – dlatego wystêpowaæ mog¹

w uzdatnionej wodzie wodoci¹gowej. S¹ nie-

bezpieczne dla zdrowia i musz¹ byæ z niej bez-

wzglêdnie usuniête.

Woda wodoci¹gowa mo¿e zawieraæ piasek i rdzê, a jej smak
i zapach czêsto pozostawiaj¹ wiele do ¿yczenia
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FILTRY DO WODY 
STUDZIENNEJ...
...montuje siê przewa¿nie na pocz¹tku in-

stalacji (po filtrze mechanicznym). Sk³a-

daj¹ siê z du¿ych kolumn filtracyjnych

wype³nionych materia³em „wy-

chwytuj¹cym” odpowiedni ro-

dzaj zanieczyszczeñ. W handlu

dostêpne s¹ filtry dzia³aj¹ce

w trybie automatycznym, pó³au-

tomatycznym lub rêcznym (wy-

bór zale¿y w zasadzie od zaso-

bów finansowych jakimi dyspo-

nuje inwestor). Kolumny pod³¹-

cza siê do pr¹du oraz kanalizacji.

Projektuj¹c dom warto przewi-

dzieæ dla nich specjalne po-

mieszczenie, poniewa¿ maj¹ na

ogó³ spore gabaryty.

Je¿eli woda zawiera zwi¹zki ¿e-

laza (a dzieje siê tak przewa¿nie

jeœli jest pobierana z du¿ej g³ê-

bokoœci) niezbêdne jest zastoso-

wanie od¿elaziacza. Jego pierw-

szym elementem jest napowie-

trzacz (dziêki któremu ¿elazo jest utlenia-

ne). Sam od¿elaziacz sk³ada siê ze z³o¿a

filtruj¹cego (np. filtr ¿wirowy), na którym

osadzaj¹ siê zwi¹zki ¿elaza.

Utlenione zwi¹zki manganu osadzaj¹ siê

natomiast w odmanganiaczu. Jego katali-

tyczne z³o¿e kwarcowo-dolomitowe musi

byæ co jakiœ czas regenerowane przy po-

mocy nadmanganianem potasu. Je¿eli

wiêc korzystamy z przydomowej oczysz-

czalni œcieków trzeba zadbaæ o to, aby ten

bardzo aktywny zwi¹zek chemiczny nie

dosta³ siê do niej i nie zaburzy³ procesów

oczyszczania.

W ofercie rynkowej znajduj¹ siê równie¿

urz¹dzenia dwufunkcyjne usuwaj¹ce jedno-

czeœnie ¿elazo i mangan. 

Od¿elaziacz i odmanganiacz musi byæ

montowany zawsze przed urz¹dzeniami

zmiêkczaj¹cymi wodê. Zbyt twarda woda

jest „zabójcza” np. dla sprzêtów AGD ta-

kich jak chocia¿by pralki. Sprawia bo-

wiem, ¿e ich wnêtrza pokrywaj¹ siê szko-

dliwym nalotem sprzyjaj¹cym rdzewie-

niu. Zmiêkczacze to równie¿ du¿e ko-

lumny filtracyjne wype³nione specjaln¹

¿ywic¹ (tzw. jonitem) wykazuj¹ zdolnoœæ

selektywnego uwalniania jonów sodo-

wych i poch³aniania wapniowych oraz

magnezowych. Kiedy w z³o¿u zmiêkcza-

cza nie ma ju¿ jonów sodowych nale¿y je

zregenerowaæ poprzez p³ukanie roztwo-

rem soli kuchennej. Pozosta³oœci¹ po ta-

kim zabiegu jest roztwór

zawieraj¹cy du¿e iloœci jo-

nów wapnia i magnezu,

które podobnie jak nad-

manganian potasu mog¹

zaszkodziæ przydomowej

oczyszczalni. Nale¿y wiêc

owe odpady usun¹æ, korzy-

staj¹c np. z us³ug szambiar-

ki lub te¿ bardzo mocno je

rozcieñczyæ. Zamiast

zmiêkczacza wody mo¿na

u¿ywaæ magnetyzera. Jest

to stosunkowo niewielkie

urz¹dzenie, które nie wy-

maga zasilania pr¹dem. Jego praca polega

na zmianie przez magnesy w³asnoœci elek-

tromagnetycznych cz¹stek odpowiedzial-

nych za twardoœæ wody. Zastosowanie te-

go urz¹dzenia uwalnia m.in od k³opotli-

wej utylizacji substancji wyp³ukanych ze

zmiêkczacza.

Filtr z wêglem aktywnym przeciwdzia-

³a brzydkiemu smakowi oraz zapachowi

wody. Usuwa on wszelkie zanieczyszcze-

nia organiczne, ale równie¿ niebezpiecz-

ne dla zdrowia metale ciê¿kie. Filtr ten

wystêpuje w dwóch wersjach – naruro-

wej lub jako osobna kolumna filtracyj-

na. Oczyszczanie wody w filtrach z wê-
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GDZIE BADAÆ WODÊ?
Najlepiej w najbli¿szej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej, ale analizy przeprowa-

dzaj¹ tak¿e prywatne laboratoria. Bada-

nie wody z w³asnej studni mo¿e koszto-

waæ do ok. 500 z³. Dro¿sza, z powodu ba-

dania równie¿ na zawartoœæ chloru, jest

analiza wody z sieci.

Wodê dostarcza siê do laboratorium

zgodnie z instrukcj¹ co do iloœci i rodzaju

pojemników. Trzeba te¿ pamiêtaæ, ¿eby

próbki wody z w³asnego ujêcia pobieraæ

z kranu, a nie na wejœciu do budynku, bo

domowa instalacja te¿ mo¿e byæ Ÿród³em

zanieczyszczeñ.

W takich badaniach punktem odniesienia

s¹ wartoœci maksymalne zanieczyszcze-

nia wody, które s¹ podane w Rozporz¹-

dzeniu ministra zdrowia w sprawie wy-

magañ dotycz¹cych jakoœci wody przezna-

czonej do spo¿ycia przez ludzi (z 19 listo-

pada 2002, Dz.U. Nr 203 z 5.12.2002).

Warto pamiêtaæ, ¿e badanie wody nale¿y

co jakiœ czas powtarzaæ, gdy¿ jej jakoœæ

mo¿e siê zmieniaæ w cyklu rocznym,

a czêsto jest te¿ uzale¿niona od takich

czynników jak chocia¿by szambo, które

utraci³o sw¹ szczelnoœæ, nowe zak³ady

przemys³owe w okolicy itp.

Filtry mmechaniczne
s³u¿¹ ddo wwstêpnego
oczyszczenia wwody

Filtry mmechaniczne nna-
rurowe

Filtry ddo uusuwania ¿¿elaza
i manganu mmog¹ bbyæ ppo³¹czone
w jjedn¹ kkolumnê filtracyjn¹

Filtr mechaniczny warto zamontowaæ nawet wówczas, gdy jej
jakoœæ bakteriologiczna i chemiczna wody pozostaje w normie.
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glem aktywnym mo¿e odbywaæ siê

w sposób tradycyjny, albo te¿ z wyko-

rzystaniem efektu cyklonowego. Zu¿yte

filtry w zale¿noœci od wersji urz¹dzenia

wymienia siê na nowe lub p³ucze prze-

ciwpr¹dowo.

FILTRY DO WODY 
WODOCI¥GOWEJ...
...nale¿y wybieraæ zarówno pod k¹tem za-

nieczyszczeñ, z których chcemy oczyœciæ

wodê, jak i przeznaczenia. Do wyboru s¹ fil-

try do wody spo¿ywczej (montowane bezpo-

œrednio na kranie, ustawiane na zlewozmy-

waku lub chowane w szafce

kuchennej) oraz filtry prysz-

nicowe i pralkowe. 

Wodê pochodz¹c¹ z wo-

doci¹gów oczyszcza siê na

ogó³ mechanicznie oraz

filtrami z wêglem aktyw-

nym. Mog¹ byæ one zinte-

growane w jednej obudo-

wie, ale przewa¿nie skut-

kuje to ma³¹ wydajnoœci¹. Je¿eli zale¿y

nam na wiêkszych iloœciach wody, to

warto rozdzieliæ poszczególne wk³ady

filtruj¹ce.

Sposobem na uzyskanie wody o niemal do-

skona³ej czystoœci jest tzw. odwrócona

osmoza. Metoda ta gwarantuje doskona³e

rezultaty, ale nie jest niestety zbyt wydajna.

Trudno j¹ zastosowaæ do oczyszczania ca³ej

wody zu¿ywanej w gospodarstwie domo-

wym i dlatego zestawy filtruj¹ce wyposa¿o-

ne s¹ przewa¿nie w osobny kranik, z które-

go pobiera siê wodê dla celów konsumpcyj-

nych. Metoda odwróconej osmozy polega na

przepuszczaniu wody pod wysokim ciœnie-

niem przez pó³przepuszczaln¹ membranê.

Cieniutka przegroda umo¿liwia wybiórczy

transport cz¹stek oraz jonów i dlatego pod

wp³ywem wysokiego ciœnienia przedostaj¹

siê przez ni¹ cz¹steczki czystej wody,

a wszelkie zanieczyszczenia pozostaj¹ po

stronie nieoczyszczonej. O tym, jak skutecz-

na jest ta metoda niech œwiadczy fakt, i¿

urz¹dzenia tego rodzaju s¹ elementami za-

mkniêtych obiegów H
2
O na stacjach ko-

smicznych. Warto pamiêtaæ, ¿e woda

oczyszczona metod¹ odwróconej osmozy

jest sterylnie czysta i zdemineralizowana, co

zdaniem wielu specjalistów nie jest zbyt ko-

rzystne dla zdrowia. Opinie na ten temat s¹

wprawdzie podzielone, ale mimo wszystko

warto zainwestowaæ w tzw. mineralizator,

który „dodaje” do oczyszczonej wody ko-

rzystne dla zdrowia minera³y – tzw. pier-

wiastki ¿ycia.

Czasami (szczególnie w okresach letnich)

w wodzie wodoci¹gowej pojawia siê zwiêk-

szona liczba bakterii i wirusów. Warto za-

opatrzyæ siê na tak¹ ewentualnoœæ w lampê

UV, ozonator lub filtr ze specjaln¹ ¿ywic¹

o w³aœciwoœciach bakteriobójczych.

ATEST...
...wydany przez Pañstwowy Zak³ad Higie-

ny jest warunkiem niezbêdnym, aby filtr

(bez wzglêdu na jego przeznaczenie i wydaj-

noœæ) móg³ byæ u¿ywany do bezpiecznego

oczyszczania wody.  Inn¹ niezwykle wa¿n¹

spraw¹ jest œcis³e przestrzeganie instrukcji

monta¿u i u¿ytkowania. Bardzo rygory-

stycznie nale¿y te¿ przestrzegaæ terminów

wymiany lub p³ukania wk³adów filtracyj-

nych. W przeciwnym przypadku proces

oczyszczania bêdzie przebiega³ nieprawi-

d³owo, a woda ulegnie wtórnemu zanie-

czyszczeniu. Jeœli chodzi o wk³ady filtruj¹ce

to nie ma w ich przypadku ¿adnej ¿elaznej

regu³y. Niektóre wymienia siê co 3 miesi¹-

ce, inne wymagaj¹ p³ukania nawet raz na

dobê! �

Magnetyzer
Zmiêkczacz wwody

Nie nale¿y dopuszczaæ do d³ugich zastojów wody w filtrach 
z wêglem aktywnym, gdy¿ mo¿e to spowodowaæ rozwój szko-
dliwych mikroorganizmów we wk³adach
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Filtr nnasadzany nna kkoñcówkê wwylewki kkranu

Zestaw ffiltrów ddo oodwróconej oosmozy
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Wymiennik jjonitowy ddwukolumnowy ss³u¿y ddo
usuwania ttwardoœci wwody bbez kkoniecznoœci pprze-
rywania pprocesu uuzdatniania nna cczas rregeneracji
z³o¿a

Zestaw ffiltrów nnarurowych. OOczyszczanie mmecha-
niczne, ffiltr wwêglowy, zzmiêkczacz

Dane teleadresowe wiod¹cych producentów

oraz przyk³adowe ceny produktów podajemy

na nastêpnej stronie.
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