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Woda z kranu nie zawsze korzystnie wp y-

wa na nasze zdrowie i samopoczucie. Nie 

zawsze te  dobrze oddzia uje na instalacj

wodoci gow , urz dzenia sanitarne i grzew-

cze (kocio  i grzejniki) oraz AGD (pralk ,

zmywark ), a tak e na instalacj  ogrzewa-

nia pod ogowego.

Jako  wody wodoci gowej 
wed ug przepisów
Przepisy* mówi , e woda wodoci gowa nie 

mo e zawiera  mikroorganizmów chorobo-

twórczych, paso ytów ani substancji che-

micznych w ilo ciach stanowi cych zagro-

enie dla zdrowia ludzkiego i nie powinna 

oddzia ywa  korozyjnie na instalacje wo-

doci gowe. Powinna te  spe nia  wymaga-

nia dotycz ce cech organoleptycznych wody 

– smaku, zapachu, barwy, przezroczysto ci.

 Zwykle wszystkie normy s  spe nione, 

cho  zak adom wodoci gowym zdarza si

czasowe dopuszczanie wody do u ytku mimo 

przekroczenia którego  wska nika jako ci; 

w takich sytuacjach zak ad wodoci gowy po-

winien zmodyfikowa  technologi  uzdatnia-

nia wody, aby pozby  si  problemu.

Co pogarsza jako  wody?
Obecno  zwi zków chloru

W wi kszo ci zak adów wodoci gowych 

woda jest poddawana dezynfekcji chemicz-

nej, która zapewnia bezpiecze stwo pod 

wzgl dem bakteriologicznym i uwalnia 

wod  od paso ytów. Dezynfekcj  tak  wy-

konuje si  zwi zkami chloru (chlor gazowy, 

dwutlenek chloru, podchloryn sodu) i to, co 

odbieramy jako nieprzyjemny zapach i smak 

wody z kranu, to najcz ciej w a nie zwi z-

ki chloru.

W ró nych miejscach sieci wodoci gowej

woda ma ró n  zawarto  chloru.

Twardo  wody

Twardo  wody wynika z wysokiego st e-

nia soli wapnia i magnezu. Przepisy* okre-

laj  dopuszczaln  twardo  wody, ale 

w bardzo szerokich granicach (od 60 do 

500 mg CaCO
3
/dm3). Woda wodoci gowa jest 

najcz ciej zbyt twarda.

Bardzo twarda woda pozostawia osad na 

bateriach i osadza kamie  w czajnikach i na 

grza kach pralki i zmywarki, przyczynia si

te  do wi kszego zu ycia kosmetyków i de-

tergentów. Mo e by  powodem niedok adne-

go prania ubra  i trzeba jej zu ywa  wi cej 

ni  mi kiej do sp ukiwania myd a i prepara-

tów do prania. 

Niektórym lepiej s u y i smakuje woda bar-

dziej mi kka, innym – o wi kszym stopniu 

twardo ci. 

Wtórne zanieczyszczenie

Przedsi biorstwa wodoci gowe zapew-

niaj  odpowiedni  jako  wody w punk-

cie wprowadzania jej do sieci wodoci go-

wej, jednak na drodze przep ywu wody do 

odbiorcy mo e nast pi  jej wtórne zanie-

czyszczenie i zmiana jako ci. W wyniku 

wtórnego zanieczyszczenia woda wodoci -

gowa mo e ulec ska eniu mikrobiologicz-

nemu i mog  si  w niej znale  paso yty, co 

uwzgl dnia si  przy dawkowaniu dezyn-

fektantów, ale to z kolei powoduje ich nad-
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* Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jako ci wody przeznaczonej do 

spo ycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. nr 61, poz. 417).

uzdatnianie.indd 92uzdatnianie.indd   92 2010-04-21 13:45:062010-04-21   13:45:06



Uzdatnianie wody z wodoci gu

BUDUJEMY DOM 5/2010 93

miar w wodzie i nieprzyjemny zapach chlo-

ru. Obowi zkiem zak adu wodoci gowego 

jest zapobieganie wtórnemu zanieczyszcze-

niu wody, którego przyczyny mog  by  na-

st puj ce:

wykonanie rur wodoci gowych z nie-

odpowiednich materia ów, które wchodz

w niepo dane reakcje z wod ;

z y stan rur wodoci gowych, co mo e

powodowa  zbyt wysok  zawarto elaza, 

niepo dane zabarwienie wody lub nada-

wa  jej zapach siarkowodoru;

nieszczelno ci rur wodoci gowych,

wskutek czego do ich wn trza mog  tra-

fi  ró nego typu zanieczyszczenia, zwy-

kle du e cz stki mechaniczne, które pogar-

szaj  w a ciwo ci organoleptyczne wody. 

Cz stki te mog  gromadzi  si  w ruroci -

gu, a to z kolei mo e przyczyni  si  do 

rozwoju biofilmów, czyli takich warstw 

osadów, w których rozwijaj  si  mikroorga-

nizmy.

Do rozwoju biofilmów mo e te  si

przyczynia  z y stan rur i wykonanie

ich z nieodpowiednich materia ów. 

Prawdopodobnie zjawiskom tym mo e te

sprzyja  niestabilno  biologiczna wody 

(tylko w wodzie stabilnej biologicznie, jak

staraj  si  zapewnia  zak ady wodoci go-

we, nie powinno doj  do wtórnego rozwo-

ju mikroorganizmów podczas transportu 

ani magazynowania).

Sposoby oczyszczania
Je li jako  wody wodoci gowej budzi za-

strze enia, dla ochrony w asnego zdrowia, 

a tak e ochrony instalacji wodoci gowych 

i urz dze , które maj  kontakt z wod , war-

to mie  w domu stacj  doczyszczaj c  wod ,

czyli zestaw filtrów, które b d  poprawia  jej 

jako .

Filtry mechaniczne

Najprostszymi urz dzeniami do oczyszcza-

nia wody s  filtry mechaniczne. Ich zadaniem 

jest zatrzymanie wi kszych zanieczyszcze ,

takich jak:

mu  i piasek, 

cz stki odrywaj ce si  z osadów nagroma-

dzonych w rurach, 

w ókna z uszczelnie  hydraulicznych, 

cz steczki rdzy. 

Filtracja mechaniczna ma na celu równie

zabezpieczenie przed uszkodzeniami me-

chanicznymi i zamuleniem zainstalowanych 

dalej urz dze  uzdatniaj cych wod , insta-

lacji wodoci gowej i armatury.

Filtry mechaniczne do wody wodoci -

gowej powinny by  zatem pierwszym 

stopniem filtracji (ich rol  docenia si

zw aszcza po awarii w sieci wodoci go-

wej).

 Urz dzenia te zwykle stosuje si  w wer-

sji z siatk , któr  nale y okresowo czy ci ,

chyba e wybierzemy dro sz , automatycz-

n  wersj , która b dzie si  przep ukiwa

samoczynnie. Na rynku s  równie  filtry 

z wk adami wymiennymi o ró nej skutecz-

no ci filtracji, ale te nale y stosowa  z roz-

wag , bo je li woda zawiera znaczne ilo ci 

zanieczyszcze  mechanicznych, koniecz-

no  wymiany wk adów, czy te  ich prze-

p ukiwania, mo e okaza  si  bardzo uci -

liwa.

Eksploatacja. Filtry mechaniczne wyma-

gaj  czyszczenia lub wymiany elementów fil-

tracyjnych (w filtrach automatycznych jest to 

zb dne) oraz wykonywaniu okresowego prze-

gl du. 

Zmi kczacze

S  to bardzo popularne urz dzenia, obni a-

j ce twardo  wody.

Zmi kczacz sk ada si  z nast puj cych 

elementów:

 zbiornik filtracyjny, do którego wsypana 

jest ywica jonowymienna (wymienia jony 

wapnia i magnezu na jony sodu);

 g owica steruj ca, która kieruje procesem 

filtracji oraz regeneracji (najcz ciej stosowa-

na w wersji obj to ciowej, w której w cza-

nie si  regeneracji jest regulowane zu yciem 

wody). Bardzo wa ne jest, aby g owica mia a

zawór mieszaj cy, umo liwiaj cy ustalenie 

odpowiedniej twardo ci wody w ko cowych 

punktach odbioru;

 zbiornik solanki.

ywica jonowymienna wymienia katio-

ny wapnia i magnezu na inne jony; standar-

dowo s  to ywice sodowe, zatem po proce-

sie zmi kczania w wodzie jest wi cej jonów 

sodu. 

Eksploatacja. Po pewnym czasie dzia a-

nia zmi kczacza zaczyna brakowa  miej-

sca na wymian  kationów i ywica musi 

by  zregenerowana. W tym celu stosuje 

si  sól w pastylkach (sprzedawana jest 

fo
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 Wod  wodoci gow  uzdatnia si  te  filtrami 
umieszczonymi na wylewce lub w pobli u kranu 
(na zlewie lub w szafce podzlewozmywakowej)

Co dzi  p ynie z kranu?

fo
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 Dzi ki filtrom mechanicznym nast puje 
klarowanie wody, bo zatrzymuj  one wi ksze 
zanieczyszczenia

P ac c za wod , mamy prawo wiedzie , jaka jest jej jako , co te  pozwoli oceni  efekt, jaki 

przynosz  zabiegi prowadz ce do poprawienia jej jako ci. Przepisy wymagaj  od przedsi biorstw 

wodoci gowych zapewnienia konsumentom takich informacji, a w szczególno ci: 

o przekroczeniach dopuszczalnych warto ci parametrów jako ci wody oraz zwi zanych z nimi 

zagro eniach zdrowotnych;

o pogorszeniu jako ci wody pod wzgl dem organoleptycznym;

o mo liwo ci poprawienia jako ci wody przy u yciu rodków dost pnych konsumentom;

o planowanych przez przedsi biorstwo wodoci gowe przedsi wzi ciach naprawczych wraz 

z ich harmonogramem;

o sposobach zminimalizowania zagro e  dla zdrowia ludzkiego zwi zanych z okresowym po-

gorszeniem jako ci wody.

 Informacje te powinny by  zamieszczane na stronach internetowych przedsi biorstwa wodo-

ci gowego lub udost pniane telefonicznie.

uzdatnianie.indd 93uzdatnianie.indd   93 2010-04-21 13:45:282010-04-21   13:45:28



BUDUJEMY DOM 5/201094

Przegl d rynku

w workach po 25 kg), które wsypuje si

do zbiornika solanki. Po dolaniu do niego 

wody sól si  rozpuszcza i powstaje nasy-

cony roztwór soli. Odpowiednio zaprogra-

mowany zmi kczacz sumuje ka dy litr zu-

ytej wody i uwzgl dniaj c ten parametr, 

samoczynnie w cza regeneracj  (czyli 

przep ukanie ywicy jonowymiennej so-

lank ), gdy jest taka potrzeba. Dla wygo-

dy u ytkowników regeneracja powinna od-

bywa  si  w godzinach nocnych. Podczas 

regeneracji powstaj cieki, które trze-

ba odprowadza  do kanalizacji. Zaleca si

równie  okresowy przegl d filtrów w celu 

sprawdzenia poprawno ci dzia ania urz -

dzenia.

 To, jak du y zmi kczacz nale y zasto-

sowa , a dok adnie – jaka ilo ywicy jest 

potrzebna do w a ciwego dzia ania zmi k-

czacza, zale y od twardo ci wody i prze-

widywanego jej zu ycia. Im wi ksza twar-

do  i im wi ksze zapotrzebowanie na 

wod , tym wi cej ywicy trzeba u y ,

aby regeneracja nie by a potrzebna zbyt 

cz sto.

Filtry w glowe

Zastosowany w nich w giel aktywny mo e

odegra  nieocenion  rol  w doczyszczaniu 

wody wodoci gowej. Jest to z o e filtracyj-

ne, które ma zdolno  zatrzymywania chlo-

ru oraz substancji pogarszaj cych cechy or-

ganoleptyczne wody. W giel aktywny ma 

w swej strukturze rozbudowan  sie  mikro-

porów. Zatrzymuje zanieczyszczenia jak sito 

oraz przez wi zanie chemiczne. 

Na potrzeby domowych stacji uzdatnia-

nia produkuje si  dwie odmiany filtrów w -

glowych: z wk adem wymiennym i z w glem 

aktywnym.

Z wk adem wymiennym. Ze wzgl du na 

niewielk  przepustowo  i niewielk  zdol-

no  poch aniania zanieczyszcze , z czym 

wi e si  konieczno  cz stej wymiany 

wk adów, zaleca  je mo na tylko do wody 

stosunkowo dobrej jako ci.

Z w glem aktywnym. S  to urz dzenia 

o wi kszej wydajno ci ni  filtry z wk adem

wymiennym. Filtr taki sk ada si  z nast pu-

j cych elementów:

 zbiornik filtracyjny, wype niony w glem 

aktywnym,

 g owica steruj ca, która w cza p ukanie 

filtra w zaprogramowanych odst pach czasu.

W giel aktywny jest p ukany wod ; pop u-

czyny odprowadza si  do kanalizacji. 

 Eksploatacja. Filtry z w glem aktywnym 

wymagaj  nast puj cej obs ugi:

 okresowa wymiana z o a filtracyjnego 

z w glem aktywnym (co 2–3 lata);

 dezynfekcja – najlepiej lamp  bakteriobój-

cz  UV, poniewa  w procesie filtracji nast -

puje dechloracja, a sam w giel mo e sta  si

aktywny biologicznie;

 okresowa kontrola dzia ania urz dzenia.

Lampy bakteriobójcze UV

Stosuje si  je na ko cu uk adu filtracyj-

nego. Dzia anie bakteriobójcze lamp jest 

oparte na zjawisku poch aniania promie-

niowania ultrafioletowego przez komór-

ki mikroorganizmów, co powoduje zmia-

ny w strukturze kwasów nukleinowych, 

wa nych dla funkcjonowania komórek. 

Zalecane dawki promieniowania do znisz-

czenia 90% drobnoustrojów wynosz

400 J/m2.

 Lampy UV s  stosunkowo tanie, a przy 

tym bardzo skuteczne. Nie istnieje mo li-

wo  przedawkowania promieniowania.

 Warunkiem stosowania promieniowania 

UV jest usuni cie z wody zawiesin i cz stek 

koloidalnych, które mog  poch ania  pew-

ne ilo ci promieni, zmniejszaj c tym samym 

efekty dezynfekcji. Dlatego je li kto  decydu-

je si  na zastosowanie tylko lampy bakterio-
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 Zastosowanie zmi kczacza wody zapobiega 
powstawaniu kamienia w czajniku i na grza kach 
domowych urz dze . Umo liwia te  mniejsze 
zu ycie detergentów i kosmetyków

fo
t.

 B
W

T

fo
t.

 G
lo

b
a

l 
G

ro
u

p

 Filtr w glowy eliminuje z wody chlor, z powodu 
którego woda brzydko pachnie i le smakuje. Filtr 
zamontowany na wylewce baterii uzdatnia wod
z pojedynczego kranu
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 Lampy UV nie powoduj adnych zmian w sk adzie chemicznym wody, nie zmieniaj  jej smaku ani 
zapachu i nie powoduj  powstawania ubocznych produktów dezynfekcji (jak to si  dzieje w wyniku 
dezynfekcji chemicznej)

fo
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 Wk ady wymienne do filtrów mechanicznych. 
Ich czyszczenie lub wymiana (co kilka miesi cy lub 
co roku) s  konieczne do prawid owej pracy filtra
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bójczej, powinien koniecznie sprawdzi , czy 

woda jest klarowna (podwy szona m tno

wody i obecno  mikroorganizmów zwykle 

s  ze sob  powi zane). Przed lamp  warto 

zastosowa  filtr o wysokiej skuteczno ci fil-

tracji. 

Eksploatacja. W lampach bakteriobój-

czych wymienia si  promienni UV po cza-

sie okre lonym przez producenta (zwykle 

jest to 12 miesi cy). Po takim czasie bo-

wiem os abia si  dzia anie bakteriobójcze 

promienników. 

 Decyduj c si  na okre lony model lampy, 

warto zwróci  uwag  na dost pno  i cen

promienników.

Jak dobiera  filtry?
Typowa stacja doczyszczania wody sk ada 

si  z nast puj cych elementów:

1 – filtr mechaniczny,

2 – zmi kczacz,

3 – filtr w glowy,

4 – filtr mechaniczny o wysokiej skuteczno-

ci filtracji,

5 – lampa bakteriobójcza.

Pami tajmy jednak, e filtry nale y dobie-

ra  odpowiednio do jako ci wody. Je li np. 

awarie sieci wodoci gowej s  bardzo cz -

ste lub sie  jest w z ym stanie i w wodzie jest 

bardzo du o cz steczek rdzy oraz innych za-

nieczyszcze  mechanicznych, mo na zasto-

sowa  filtr mechaniczny z odpowiednim z o-

em sedymentacyjnym.

Aby odpowiednio dobra  elementy stacji 

uzdatniania wody, warto zwróci  si  o po-

moc do specjalistów, którzy uwzgl dni  nie 

tylko jako  wody, ale tak e nasze preferen-

cje.

Kiedy montowa  stacj
uzdatniania wody?
Je eli mieszka cy w s siedztwie budowy 

skar  si  na jako  wody wodoci gowej, ju

na etapie projektu domu warto uwzgl dni

ewentualn  stacj  uzdatniania wody i wy-

znaczy  miejsce na filtry. Filtry najlepiej za-

montowa  na etapie wykonywania instalacji 

sanitarnych (wodoci gowej i kanalizacyjnej) 

oraz grzewczej.

 Decyzja o tym, e trzeba poprawi  jako

wody wodoci gowej, mo e te  zapa  pó -

niej, kiedy mieszkamy ju  w domu, ale wte-

dy trzeba b dzie wygospodarowa  miejsce na 

filtry z u ytkowanej powierzchni.

Miejsce na stacj
uzdatniania
Nie musi by  du e, ale powinno zapewnia

urz dzeniom ochron  przed zniszczeniem. 

Praktycznie wszystkie urz dzenia do 

uzdatniania wody wymagaj  pod czenia do 

pr du (do standardowego gniazda elektrycz-

nego) oraz do kanalizacji (w celu odprowa-

dzania pop uczyn z filtrów). 

Instalacja uzdatniania wody powinna by

estetyczna i tak zmontowana, aby atwo mo na

by o prowadzi  jej okresowe kontrole

fo
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 W pomieszczeniu, gdzie znajduje si
domowa stacja uzdatniania wody musi panowa
temperatura powy ej zera, aby woda nie zamarz a

ALCO  22 843 97 72  www.alco.waw.pl
BWT  22 533 57 00  www.bwt.pl
ECONET  22 642 12 75  www.econet.com.pl

GLOBAL GROUP  22 644 92 41  www.global.com.pl
GSP GROUP  42 613 19 00  www.aquafilter.pl
SECURA BC  22 813 45 69  www.secura.com.pl
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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 !

PRZYDATNE ADRESY

INFO RYNEK Ile kosztuj ...

ZMI KCZACZ

producent: Econet
model: FZm 10
wydajno : 1,0–1,5 m3/h
monta : za wej ciem 
wody do budynku
gwarancja: 2 lata

2500

z

ZMI KCZACZ

producent: Secura
model: Aqua – Soft 
Standard AS 23-T
wydajno : 1,1–1,7 m3/h
monta : za wej ciem 
wody do budynku
gwarancja: rok

2830

z
887

z

FILTR MECHANICZNY

producent: Secura
model: filtr samoczysz-
cz cy AP-PRO
wydajno : 4–6 m3/h
monta : narurowy
gwarancja: rok

3197 

z

FILTR W GLOWY

producent: BWT
model: AKF 77/10
wydajno : maks.
1,3 m3/h
monta : za uk adem hy-
droforowym, na wej ciu 
instalacji do budynku
gwarancja: rok

2522

z

LAMPA UV

producent: BWT
model: Bewades UV 12
wydajno : 1,0 m3/h
monta : narurowy lub 
w szafce podzlewozmy-
wakowej
gwarancja: rok

4600 

z

STACJA 

UZDATNIANIA WODY

producent: Econet
modele: filtr w glowy 
FW 13, zmi kczacz kom-
paktowy ZK Maxi
wydajno : 1,0–1,5 m3/h
monta : za wej ciem 
wody do budynku
gwarancja: 2 lata

– ceny brut to – 
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