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 PRZEGL D RYNKU

Dobra 
woda 
z w asnej 
studni

Od czego nale y rozpocz ?
Uzdatnianie wody polega na dostosowaniu jej w a ciwo ci fizy-

kochemicznych do wymaga  wynikaj cych z jej przeznaczenia. 

Podstawowym czynnikiem decyduj cym o sposobie uzdatniania wody 

jest jej sk ad, a zatem od ustalenia sk adu fizykochemicznego wody na-

le y rozpocz  proces projektowania stacji jej uzdatniania. 

Gdzie i jak zbada  jako ?
Badania mog  ró ni  si  cen , liczb  zbadanych wska ników i pre-

cyzj  oznaczenia. Szukamy odpowiedniego laboratorium. Mo e to 

by  sanepid, laboratorium na wy szej uczelni lub w przedsi bior-

stwie wodoci gowym albo specjalistyczne laboratorium, wykonuj ce

tego typu analizy. Cz sto skrócone badania oferuj  firmy zajmuj ce

si  uzdatnianiem wody – wówczas takie badania s  mocno okrojo-

ne, o raczej ogólnie informacyjnym charakterze, ale zwykle bezp at-

ne. Zatem wybieramy laboratorium lub od razu specjalistów od syste-

mów uzdatniania i zg aszamy ch  zbadania wody.

Pobór próbki
Je li chcemy mie  wiarygodne wyniki, nale y zwróci  uwag  na to 

aby próbka by a pobrana w sposób prawid owy. Do bada  fizyko-
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 Zanim pobierzemy próbk  wody do bada  mikrobiologicznych, trzeba zde-
zynfekowa  wylewk  i spu ci  kilka litrów wody zawartej w rurach – inaczej 
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chemicznych wod  mo na nala  do butelki 

po wodzie mineralnej, koniecznie pod sam 

korek, tak eby nie by o dost pu powietrza. 

Do bada  mikrobiologicznych stosuje si

specjalne, wyja owione naczynia, a wod

nalewamy tak, eby pozosta  p cherzyk po-

wietrza. Poza tym konieczne jest wylanie 

znacznej obj to ci wody aby jej sk ad nie 

by  konsekwencj  zanieczyszczenia insta-

lacji wodoci gowej. Przy nalewaniu do bu-

telki woda nie mo e si  rozchlapywa , musi 

p yn  spokojnym strumieniem. Nawet je-

li próbk  pobiera specjalista, zwracajmy 

uwag  na sposób poboru, szczególnie przy 

zamawianiu bada  mikrobiologicznych 

(wtedy niezb dne jest zdezynfekowanie wy-

lewki) – w przeciwnym wypadku dostanie-

my informacje o przera aj cym ska eniu 

wody, co nie musi by  zgodne z rzeczywi-

sto ci .

Co bada ?
Najcz ciej nieuzasadnione, z uwagi na wy-

soki koszt, jest zamawianie pe nej analizy 

wody. Zwykle podstawowa analiza zupe nie 

wystarczy, eby stwierdzi , czy mo na bez-

piecznie u ywa  wody i w zwi zku z tym 

jakie procesy uzdatniania nale y zastoso-

wa . Najistotniejsze wska niki jako ci zo-

stan  poni ej scharakteryzowane.

Wymagania
O wymaganym sk adzie wody mówi 

Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 

marca 2007 r. w sprawie jako ci wody prze-

znaczonej do spo ycia przez ludzi (Dz. U. 

z 2007 r. nr 61, poz. 417). 

Uzupe niaj cym dokumentem jest 

Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 

20 kwietnia 2010 r., zmieniaj ce rozpo-

rz dzenie w sprawie jako ci wody prze-

znaczonej do spo ycia przez ludzi (Dz. U. 

z dn. 29 kwietnia 2010 r.). 

Zwykle wraz z wynikami analizy wody 

zobaczymy, jakie s  warto ci normowe. 

Badania powinny by  zako czone podsu-

mowaniem, czy woda jest zdatna, czy te

nie nadaje si  do spo ycia. Oczywi cie wy-

starczy jeden przekroczony parametr, eby 

zdyskwalifikowa  wod . Ogólnie stwier-

dza si , i woda jest bezpieczna dla zdro-

wia ludzkiego, je eli jest wolna od mikroor-

ganizmów chorobotwórczych i paso ytów 

w liczbie stanowi cej potencjalne zagro enie 

dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji 

w st eniach stanowi cych potencjalne za-

gro enie dla zdrowia ludzkiego oraz nie ma 

agresywnych w a ciwo ci korozyjnych i spe -

nia wymagania mikrobiologiczne, organolep-

tyczne, fizykochemiczne i radiologiczne.

Badane wska niki jako ci 
wody
W wodzie pochodz cej ze studni najcz -

ciej przekroczona jest dopuszczalna zawar-

to ci elaza i manganu (rdzawy kolor wody, 

elazisty zapach i posmak), ponadnorma-

tywne st enie jonów amonowych, zabar-

wienie, m tno , nadmierna twardo , która 

powoduje niedogodno ci w postaci wytraca-

j cego si  kamienia, zwi kszonego zu ycia 

rodków myj cych, problemy zdrowotne. 

Zagro enie stanowi  równie  mikroorgani-

zmy, które mog  przedosta  si  do warstwy 

wodono nej lub bezpo rednio do instalacji 

wodoci gowej. Do wód podziemnych prze-

nikaj  wraz z zanieczyszczeniami komunal-

nymi, bytowymi, rolniczymi. 

Oczywi cie pe en sk ad wody, z uwagi 

na rozmaito  substancji w niej wyst puj -

cych, nie jest mo liwy do cis ego wyznacze-

nia. Z tego w a nie wzgl du istnieje pewien 

zakres badania wody. Jednak wykaz wska -

ników jako ci wody, nawet tych podstawo-

wych, jest stosunkowo rozbudowany. Dlatego 

warto wiedzie , co poszczególne wielko ci 

oznaczaj , a nie tylko, czy s  w normie. 

Odczyn pH

Jak mo e niektórzy pami taj  z lekcji chemii, 

odczyn jest kwa ny, oboj tny lub zasadowy. 

Miar  tego jest pH, w skali odpowiednio od 0 

do 14 (ok. 7 – odczyn oboj tny). W rozporz -

dzeniu wska nik ten nazwano St eniem jo-

nów wodoru. Przyjmuje si , e woda przezna-

czona do picia powinna mie  pH z przedzia u

6,5 – 9,5. Woda podziemna najcz ciej spe -

nia ten warunek. Odchylenia wyst puj  tylko 

w kierunku zbyt niskiego pH, co najcz ciej 

zwi zane jest z obecno ci  w wodzie rozpusz-

czonego dwutlenku w gla. pH odgrywa wa -

n  rol  nie tylko pod k tem dobrego odczynu, 

np. dla naszej skóry, ale równie  ma znacze-

nie technologiczne, szczególnie w procesach 

usuwania elaza i manganu. 

Uwaga! Woda o kwa nym odczynie (pH po-

wy ej 7) dzia a korozyjnie na mied . W insta-

lacji c.o. wod  mo na atwo uzdatni , jednak 

do instalacji wodoci gowej, przy wysokim 

wska niku pH, lepiej wybra  inne rury. 

M tno

M tno  jest odwrotno ci  przezroczysto ci, 

wyra an  w NTU (kiedy  u ywano jednost-

ki mgSi/dm3). Woda do picia nie mo e mie

m tno ci powy ej 1 NTU. Mog  j  powodo-

wa : glina, i y, wytr caj ce si  zwi zki ela-

za, manganu i glinu, substancje humusowe, 

plankton, mikroorganizmy – cz stki mine-

ralne i organiczne. M tno  ma znaczenie 

dla jako ci wody pod wzgl dem mikrobio-

logicznym – cz sto podwy szonej m tno ci 

towarzysz  przekroczone wska niki mi-

krobiologiczne, powoduje pogorszenie cech 

organoleptycznych wody. 

Barwa

Wyra ona jest w mgPt/dm3. Przyjmuje si

e nie powinna przekracza  15 mgPt/dm3,

cho  zmiana rozporz dzenia spowodowa a, 

i  nie podaje ono si  ju  konkretnej warto-

ci barwy, lecz tylko wymaga, aby parametr 

ten by akceptowalny przez konsumentów 

i bez nieprawid owych zmian. Podwy szenie 

warto ci wska nika powoduj  najcz ciej 

zwi zki manganu i elaza oraz substancje 

humusowe (naturalne zwi zki organiczne). 

Barwa ma g ównie znaczenie organoleptycz-

ne, gdy  nieprzyjemnie korzysta si  z wody, 

która nie jest bezbarwna. To, co wywo u-

je pogorszenie barwy, trzeba dobrze rozpo-

zna , gdy  mo e si  zdarzy , e po procesie 

od elaziania i odmanganiania woda nadal 

b dzie mia a br zowy kolor. 

 Rury miedziane nie s  zalecane, je li odczyn pH wody jest silnie kwa ny
fo
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Zapach i smak

Zapach i smak, wed ug rozporz -

dzenia, powinien by  akcepto-

walny. Czasem, w wynikach ana-

lizy, mo na znale  dodatkowe 

informacje. Mog  to by  oznacze-

nia literowe: R – ro linny, 

G – gnilny, S – specyficzny i ska-

la od 0 (brak zapachu) do 5 (bar-

dzo silny). Spotkamy si  równie

z konkretnymi okre leniami: za-

pach  siarkowodoru, ropopochod-

ne, elazisty. Zapach to wa na 

sprawa z uwagi na komfort korzy-

stania z wody. Nieakceptowalny 

mo e by  wywo any przez obec-

no  ró nych substancji. Niekiedy 

jest dokuczliwy w wi kszym stop-

niu w ciep ej wodzie. 

Twardo  ogólna

Rozporz dzenie podaje zalecan  warto

twardo ci ogólnej, która mie ci si  w szero-

kich granicach od 60 do 500 mgCaCO
3
/dm3.

Bardzo twarda woda, która zawiera wyso-

kie st enie soli wapnia i magnezu, b dzie 

pozostawia a osady, np. na wylewkach, ba-

teriach, kamie  kot owy w czajnikach, na 

grza kach pralki, zmywarki. Przy myciu zu-

ywa si  wi cej kosmetyków i detergentów. 

Je li chodzi o spo ycie wody to zapewne 

preferencje zarówno zdrowotne jak i smako-

we mog  by  ró ne – niektórym s u y i sma-

kuje woda bardziej mi kka, innym o wi k-

szym stopniu twardo ci. 

elazo i mangan

elazo i mangan w przekroczonych st eniach 

( elazo –  0,200 mgFe/dm3, w rozporz dzeniu 

podaje si  200 g/dm3, mangan – maksymalnie 

0,050 mgMn/dm3, czyli 50 g/dm3) ma bardzo 

du e znaczenie techniczne i organoleptycz-

ne. Du a ilo  zwi zków elaza i manganu 

w wodzie do picia nadaje jej specyficzny za-

pach oraz smak. elazo brudzi armatur  (wan-

ny, umywalki itp.), pranie na kolor br zowo-

ó ty, mangan – na bardziej czarny. Powstaj ce 

w rurach osady, szczególnie elaziste, zmniej-

szaj  ich wiat o, powoduj c du e straty ener-

gii pomp, t ocz cych wod . Ponadto w od o-

onych osadach w sieci rozwijaj  si  bakterie, 

które mog  wtórnie zanieczyszcza  wod .

Azot amonowy 

(amoniak)

Woda mo e maksymalnie zawiera

0,5 mgNH
4
+/dm3. Przy czym jeszcze stosun-

kowo do niedawna obowi zywa a norma 

1,5 mg NH
4
+/dm3 dla wód 

niechlorowanych.

Obecno  azotu amono-

wego (jonu amonowego) 

mo e by  wynikiem natu-

ralnych procesów rozk adu

materii ro linnej lub mo e

wiadczy  o zanieczysz-

czeniu ciekami. Tylko 

ten drugi rodzaj mo e bu-

dzi  znaczne zastrze enia. 

O tym, e woda mog a zo-

sta  zanieczyszczona cie-

kami, b dzie wiadczy a

jednocze nie wysoka utle-

nialno , podniesione st -

enie innych form azotu, 

wzrost liczby bakterii. 

Azotany i azotyny

W wodzie nie mo e by  azotanów wi cej 

ni  50 mg NO
3

–/dm3, a azotynów nie wi -

cej ni  0,50 mg NO
2

–/dm3. Azotany pojawia-

j  si  w wodach podziemnych w rezultacie 

procesów mineralizacji materii organicznej 

i procesów nitryfikacji oraz z niektórych a-

two rozpuszczalnych minera ów, a tak e na 

skutek intensywnego nawo enie oraz zanie-

czyszczenia ciekami z szamb. Zwraca si

uwag  g ównie na szkodliwo  spo ywania 

takiej wody przez noworodki. Usuwanie azo-

tanów w warunkach domowych jest trudne.

Chlorki i siarczany

Maksymaln  zawarto  tych jonów okre la 

si  jako 250 mg/dm3 zarówno dla chlorków, 

jak i dla siarczanów. Powszechnie wyst pu-

j  w wodach naturalnych. Praktycznie nie ma 

dobrych metod usuwania z wody chlorków 

i siarczanów w warunkach domowych, ale 

z drugiej strony praktycznie nigdy nie ma ta-

kiej potrzeby. Chlorki i siarczany maj  g ów-

nie znaczenie w ocenie charakteru korozyjne-

go wody.

Utlenialno  (ChZT-Mn, indeks 

nadmanganianowy)

To bardzo wa ny wska nik opi-

suj cy w sposób umowny za-

warto  zwi zków organicznych 

w wodzie (dodatkowo równie

zwi zków, które si atwo utle-

niaj ). Utlenialno  wyra a si

w jednostkach ilo ci tlenu w danej obj to-

ci wody, podczas badania okre la si  ile tle-

nu woda pobra a z nadmanganianu potasu, 

u ytego do oznaczenia. Maksymalna war-

to  w wodzie do spo ycia to 5 mgO
2
/dm3.

Innym wska nikiem, który bardziej pre-

cyzyjnie okre la zawarto  zwi zków or-

ganicznych, jest ogólny w giel organiczny 

(maksymalnie 5,0 mg C/dm3). Jednak prak-

tycznie nie wykonuje si  tego oznaczenia 

w standardowej analizie wody.

Ogólna liczba bakterii

Na odpowiednio przygotowanych pod o ach 

bada si  ogóln  liczb  mikroorganizmów, 

z podzia em na temperatur , któr  preferuj

do ycia. Wyró nia si  dwa wska niki:

 ogólna liczba mikroorganizmów w 36oC. 

Podaje si , e w wodzie do picia, po 48 h, 

nie mo e by  wi cej ni  50 jtk/1ml (czyli 

50 mikroorganizmów w 1 ml wody). S  to 

organizmy mezofile, dla których optymal-

na temperatura wzrostu i rozwoju mie ci si

w granicach od 30°C do 40°C. W ród nich 

mog  znale  si  bakterie chorobotwórcze, 

gdy  ich optymalna temperatura jest taka jak 

cia a ludzkiego. 

 ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC. 

W wodzie do picia, po 72 h, nie mo e by

wi cej ni : 100 jtk/1ml (czyli 100 mikro-

organizmów w 1 ml wody). S  to organi-

zmy psychrofilne, gin  poni ej temperatu-

ry 0°C i powy ej 30°C, najlepiej rozwijaj  si

w temperaturze: 15°C. Zatem dla nas stosun-

kowo niegro ne, gdy  nie prze yj  w ludz-

kim ciele – b d  mia y za ciep o. 

E. coli

Wed ug rozporz dzenia bakterie grupy coli

musz  spe ni  warunek 0 jtk/100ml, czy-

li 0 mikroorganizmów w 100 ml wody. Te 

mikroorganizmy maj  szczególnie z  s a-

w . Je li si  oka e, e w wodzie s  bakterii 

typu coli wody nie mo na pi  bez przegoto-

 Gotowy zbiornik na cieki jest ca ko-
wicie szczelny, jednak w wielu miejscach 
tradycyjne, przesi kaj ce zbiorniki cz sto 
doprowadzaj  do ska enia mikrobiolo-
gicznego wód gruntowych

 Od elaziacz zwykle jest 
niezb dny, gdy woda pochodzi 
z w asnej studni
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wania. Jednak problem nie le y zasadni-

czo w bakteriach coli. Bakterie te, a szcze-

gólnie Escherichia coli jest organizmem 

wska nikowym: obecna w odchodach za-

wsze i w du ych ilo ciach, yje w rodowi-

sku troch  d u ej ni  bakterie chorobotwór-

cze, nie wytwarza form przetrwalnych, wi c

je li jest w wodzie, to zanieczyszczenie jest 

wie e, oraz daje si atwo i szybko identy-

fikowa . Zatem, gdy podczas badania czy-

sto ci wody zostan  wykryte bakterie coli, 

zagro enie rzadko tkwi w Escherichia coli.

Niebezpiecze stwo polega na tym, e poja-

wienie si  tej bakterii oznacza mo liwo

obecno ci w wodzie  tak e gro nych dla 

cz owieka mikroorganizmów chorobotwór-

czych. Jednak trzeba podkre li , e E. coli

mo e by  bakteri  chorobotwórcz  w pew-

nych warunkach. Wywo uje bowiem zaka e-

nie uk adu moczowego i zapalenie opon mó-

zgowych u noworodków.

Dobór urz dze
Po przeprowadzeniu analizy fizykochemicz-

nej oraz mikrobiologicznej mo emy stwier-

dzi , jak  zastosowa  technologi , aby przy-

gotowa  wod  o odpowiedniej jako ci. 

Zwykle konieczne jest uzdatnianie wody 

potrzebnej zarówno do spo ycia, jak i celów 

gospodarczych (stosuj c np. od elaziacz), 

czasem jednak wystarcza uzdatnienie 

tylko wody spo ywczej (za pomoc  kilku-

stopniowego filtra montowanego w szafce 

kuchennej pod zlewem). Koniecznie trzeba 

te  uwzgl dni  szczególne potrzeby niektó-

rych domowników – np. ma ych dzieci czy 

osób cierpi cych z powodu kamieni nerko-

wych (szkodzi im twarda woda, któr  osoby 

zdrowe akceptuj ). 

O wielko ci urz dze  decyduje zu ycie 

wody, zwi zane g ównie z liczb  osób w go-

spodarstwie domowym. Przeci tnie zu ycie 

wody wynosi 150–200 l/na mieszka ca w ci -

gu doby. Jednak w du ej mierze zale y ono od 

naszych nawyków. W praktyce zwykle jest te

tak, e zu ycie wody jest wi ksze w domach 

pod czonych do kanalizacji ni  korzysta-

j cych z szamba. W tym drugim przypadku 

mieszka cy bardziej pami taj

o jej oszcz dzaniu.

Dobór urz dze  to zadanie dla specjalisty. 

Amator, szczególnie kieruj c si  folderami re-

klamowymi producentów, mo e bardzo po-

pe ni  b d – np. wydajno  filtrów mo e by

teoretycznie wystarczaj ca, ale tylko w przy-

padku wody znacznie mniej zanieczyszczonej 

ni  nasza... Zwykle warto zainwestowa  nieco 

wi cej i kupi  urz dzenia, w których cykl p u-

kania (samooczyszczania) uruchamiany jest 

automatycznie, bo zwykle im d u ej mieszka-

my w domu, tym mniej pami tamy o regular-

nej konserwacji jego instalacji.

Miejsce instalacji
Trzeba znale  w domu odpowiednie miej-

sce – nie musi to by  du e pomieszczenie, ale 

na pewno takie, w którym urz dzenia si  nie 

zniszcz , a woda nie zamarznie. To nie mo e

by  prowizoryczna piwnica ani pomieszcze-

nie zbyt niskie. Nie zapominajmy, e urz dze-

nia wymagaj  regularnej obs ugi, trzeba wi c

zapewni  do nich wygodny dost p.

Praktycznie wszystkie urz dzenia potrze-

buj  pod czenia do pr du – standardowe-

go gniazda elektrycznego oraz przy czenia 

do kanalizacji, w celu odprowadzania pop u-

czyn, powstaj cych przy czyszczeniu.

Najlepiej, je li ewentualne miejsce na mon-

ta  filtrów uwzgl dnimy w projekcie domu. 

Dobrze, je li zamontujemy stacj  uzdatnia-

nia wody na etapie wykonywania instalacji 

sanitarnych: wodoci gowej, kanalizacyjnej 

oraz grzewczej. Najcz ciej stacj  uzdatniania 

umieszcza si  w tym samym pomieszczeniu 

co zestaw hydroforowy. Trzeba pami ta , e

cykl p ukania filtrów najcz ciej uruchamia-

ny jest w nocy, gdy nie korzystamy z instala-

cji. Wa ne wi c, by praca pompy zestawu hy-

droforowego nie zak óca a nam snu – je li 

nie mo na zapewni  cichej jego pracy warto 

rozwa y  umieszczenie pompy w studni, 

a w domu za  jedynie samego zbiornika ci-

nieniowego.

Koszty
Koszt domowej stacji uzdatniania, usuwa-

j cej nadmiar manganu i elaza, to od 4000 

do 12 000 z . Urz dzenia o du ej wydajno ci 

i skuteczno ci oczyszczania mog  by  nie-

stety bardzo drogie. Jednak w tym przypad-

ku nie nale y przesadza  z oszcz dno ci .

O ile np. w domu z nie najlepsz  instalacj

grzewcz  da si  normalnie y  (b dzie mo e

mniej ekonomiczna), to niewystarczaj co 

oczyszczona woda nie b dzie si  nadawa a

do picia, a czasem tak e do prania i mycia, 

ze wzgl du na przykry zapach i m tno .

Du o mniejszy wydatek stanowi za  pod-

szafkowy filt do wody spo ywczej – trój-

stopniowy kupimy ju  za 250 z .

zestaw 

hydroforowy

filtr 

mechaniczny

oczyszczona 

woda

do

kanalizacji

od elaziacz

(a) Najcz ciej z od elaziaczem wspó pracuje umieszczony w tym samym pomieszczeniu zestaw hydro-
forowy (zbiornik ci nieniowy i pompa); (b) Ze wzgl du na ha a liw  prac  pompy lepszym rozwi zaniem 
mo e by  pozostawienie w domu zbiornika hydroforowego oraz umieszczenie pompy w studni

a

b
oczyszczona 

woda

do

kanalizacji

hydrofor

filtr 

mechaniczny od elaziacz

 Ka dy 
rodzaj filtru 

usuwa inny rodzaj zanie-
czyszcze  – trzeba go dopasowa

do sk adu wody oraz oczekiwanej wydajno ci

fo
t.
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PRZYDATNE ADRESY

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 !

– ceny brut to – 

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


