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Uzdatnianie wody
– technologie i urządzenia
w ofercie firmy Saymon
Waldemar Starosta

Artyku≥ prezentuje poszczegÛlne etapy procesu uzdatniania wody oraz rozwiπzania, produkty i urzπdzenia, ktÛre w tych etapach sπ niezbÍdne. Celem publikacji jest przedstawienie z≥oøonej problematyki uzdatniania wody i przybliøenie jej inwestorowi stojπcemu przed decyzjπ
o doborze odpowiedniej technologii. Opracowanie powsta≥o na podstawie analizy najczÍúciej
wystÍpujπcych problemÛw, z ktÛrymi do firmy Saymon zwracali siÍ klienci.

P

owszechnie dostÍpna w sieciach
wodociπgowych lub pobierana ze
studni woda bardzo czÍsto zawiera
rÛønego rodzaju zanieczyszczenia mechaniczne, blaszki rdzy, piasek, mu≥ oraz
zwiπzki i zawiesiny organiczne lub nieorganiczne. Substancje te majπ bezpoúredni i poúredni wp≥yw na smak, zapach, barwÍ, mÍtnoúÊ, odczyn, twardoúÊ i inne parametry fizykochemiczne wody. Ponadto
woda moøe teø byÊ skaøona mikrobiologicznie.

úrodkaî zapewniajπcego uzdatnianie wody. Rozwiπzanie problemu jakoúci wody
wymaga indywidualnego podejúcia do
kaødej sytuacji i zastosowania profesjonalnych technologii zapewniajπcych efektywne i pe≥ne uzdatnienie zgodnie z w≥aúciwymi normami i przepisami.
Uzdatnianie polega wiÍc nie tylko na
Ñprzepuszczeniu wody przez jakiú filtrî,
ale tak naprawdÍ jest to proces z≥oøony
z kilku etapÛw, na ktÛry bezpoúredni
i istotny wp≥yw majπ zarÛwno iloúÊ i para-

metry fizykochemiczne wody, jak i jej
przeznaczenie. Inaczej wyglπda proces
uzdatniania wody do instalacji kot≥owej
centralnego ogrzewania lub do ogÛlnego
zastosowania w gospodarstwie domowym.
Inne rozwiπzania naleøy stosowaÊ w zak≥adach przemys≥owych lub przetwÛrstwa
spoøywczego, w zak≥adach chemicznych
lub laboratoriach, a jeszcze inne w gastronomii, hotelach, biurowcach oraz w budynkach mieszkalnych jedno- lub wielorodzinnych.

Uzdatnianie
wody
Miejsce ujÍcia, stan i czas eksploatacji
sieci wodociπgowej, aktualny poziom wÛd
gruntowych oraz wiele innych czynnikÛw
wp≥ywa na parametry wody, dlatego teø
nie ma jednego, uniwersalnego Ñz≥otego
W≥aúciwoúci wody
Woda (H2O) z chemicznego punktu widzenia
to jedna z najprostszych czπsteczek heteromolekularnych, wykazujπca jednak zaskakujπce w swojej z≥oøonoúci zachowania podczas
procesÛw, w ktÛrych uczestniczy. Cecha ta
jest nastÍpstwem po≥πczenia atomÛw o skrajnych w≥aúciwoúciach: Tlen to jeden z najbardziej elektroujemnych pierwiastkÛw. WodÛr
ma w wiÍkszoúci swoich po≥πczeÒ wyraüny
charakter elektrododatni. W konsekwencji
w≥aúciwoúci te sprawiajπ, iø woda wykazuje
duøπ zdolnoúÊ rozpuszczania zarÛwno zwiπzkÛw nieorganicznych, jak i organicznych,
a takøe wykazuje w≥aúciwoúci agresywne.
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Rys. 1. Filtr samoczyszczπcy ProfiMat Plus z trÛjpunktowym odsysajπcym p≥ukaniem wstecznym
i ochronπ antybakteryjnπ ñ wersja automatyczna z kontrolπ oczyszczania, oraz Profi Plus
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miarze urzπdzeÒ, czy teø w kierowaniu siÍ
wy≥πcznie kryterium ceny zakupowej
i w traktowaniu uzdatniania wody jako z≥a
koniecznego, z pominiÍciem zasad sztuki
i rozwiπzaÒ, ktÛre niekiedy sπ kosztowne,
ale i niezbÍdne.

Parametry wody

Rys. 2. Filtr Heifi-Vent ñ samoczyszczπcy z odgazowywaczem, do instalacji centralnego ogrzewania

Problemy, z jakimi w praktyce spotyka
siÍ firma Saymon, dotyczπ m.in. juø wykonanych inwestycji, ktÛre nie spe≥niajπ
swojego zadania. NieznajomoúÊ pewnych
zagadnieÒ i opieranie siÍ wy≥πcznie na intuicji lub ofertach i materia≥ach firm sprzedajπcych i instalujπcych urzπdzenia prowadzi niekiedy do takich sytuacji. W tych
przypadkach czÍsto przyczyna tkwi≥a
w niew≥aúciwej technologii lub w niedo-

Najwaøniejsze informacje potrzebne do
wykonania uk≥adu uzdatniania wody
o w≥aúciwej efektywnoúci to wyniki badania wody oraz dane o dobowym i maksymalnym godzinowym poborze wody. Ponadto waøne jest takøe przeznaczenie wody. Dane te decydujπ o doborze technologii, wielkoúci i wydajnoúci urzπdzeÒ, skutecznoúci procesu uzdatniania i kosztach
inwestycyjnych.
Parametry wody uzdatnionej, zaleønie
od jej przeznaczenia, okreúlajπ odpowiednie normy i przepisy. Inne sπ wymagania
stawiane wodzie do celÛw przemys≥owych
i kot≥owych, a inne do celÛw technologicznych, uøytkowych i konsumpcyjnych.
SzczegÛlne wymagania stawiane sπ wodzie przeznaczonej do produkcji spoøywczej i do picia, okreúlane: Rozporzπdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca
2007 r. w sprawie jakoúci wody przeznaczonej do spoøycia przez ludzi (Dz. U. nr

Zagroøenia wynikajπce z braku uzdatnienia wody i zabezpieczenia
instalacji wodnych
Zagroøenia praktyczne ñ zarastanie:
ï zarastanie, czyli wytrπcanie siÍ i trwa≥e osadzanie zwiπzkÛw i substancji majπcych formÍ sta≥π,
proces bardzo szybki (mierzony w dniach i tygodniach),
ï niebezpieczeÒstwa z nim zwiπzane to: brak przenikania ciep≥a, straty energii, niszczenie i pÍkanie
materia≥Ûw.
Zagroøenia praktyczne ñ korozje:
ï stopniowe rozpuszczanie substancji, z ktÛrych wykonana jest instalacja, proces wolniejszy
(mierzony w tygodniach i miesiπcach), dotyczy metali i ich stopÛw, ale teø materia≥Ûw ceramicznych
i tworzyw sztucznych,
ï niebezpieczeÒstwa: zagroøenia zwiπzane z niszczeniem instalacji, zmiana w≥aúciwoúci wody
i przyspieszenie zarastania.
Zagroøenia formalne ñ prawne:
ï niespe≥nienie norm dotyczπcych jakoúci wody dla kot≥Ûw i obiegÛw ciep≥owniczych,
ï niespe≥nienie warunkÛw producenta urzπdzeÒ grzewczych stawianych wodzie zasilajπcej i wodzie
kot≥owej,
ï niespe≥nienie przepisÛw dotyczπcych jakoúci wody przeznaczonej do spoøycia.
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Substancje zawarte w wodzie
W≥aúciwoúci rozpuszczalne wody sprawiajπ,
øe wystÍpujπ w niej:
ï zawiesiny ñ usuwalne z wody w sposÛb stosunkowo prosty ñ poprzez filtracjÍ,
ï substancje rozpuszczone ñ znacznie trudniej usuwalne z wody ñ dostarczajπ wiÍkszych niebezpieczeÒstw,
ï sole mineralne ñ w wyniku procesu dysocjacji rozpadajπ siÍ na kationy (+) i aniony (ñ),
ï gazy lotne ñ dla procesÛw grzewczych
szczegÛlne niebezpieczeÒstwa niosπ: dwutlenek wÍgla (CO2) ñ w po≥πczeniu z wodπ
tworzy agresywny dla øelaza kwas wÍglowy,
przyczynia siÍ do procesu korozji ogÛlnej;
tlen (O2) ñ przyczynia siÍ do powstawania
osadÛw, wywo≥uje korozjÍ o charakterze
wøerowym ñ punktowym.

61 poz. 417) oraz Dyrektywπ WspÛlnoty
Europejskiej nr 98/83/EC z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakoúci wody przeznaczonej do spoøycia przez ludzi (Dz.
Urz. UE L 330 z 05.12.1998). Natomiast
dane o rozbiorze wody weryfikowane sπ
normami podanymi w Rozporzπdzeniu
Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 3 poz.
70 z 2002 r.).

Etap I ñ filtracja mechaniczna
Pierwszym etapem uzdatniania jest filtracja mechaniczna. Ma ona na celu usuniÍcie z wody wszelkich zawiesin i cia≥
sta≥ych. Tym samym mechanicznie
oczyszcza oraz zabezpiecza instalacjÍ
i urzπdzenia uzdatniajπce wodÍ przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz zamuleniem. Filtracja mechaniczna, w zaleønoúci od stopnia dok≥adnoúci, dzieli siÍ na:
filtracjÍ czπstkowπ, mikrofiltracjÍ, ultrafiltracjÍ, nanofiltracjÍ oraz hiperfiltracjÍ
(swoistπ filtracjπ jest teø odwrÛcona osmoza). W zaleønoúci od rodzaju filtracji wystÍpujπ:
Filtry z wk≥adami wymiennymi
Filtry z wk≥adami wymiennymi wykonanymi z rÛønych materia≥Ûw filtracyj-
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Elektromagnetyzer indukcyjny Saymon CleanScale
Urzπdzenie jest nowoúciπ techniczno-technologicznπ w zakresie uzdatniania wody i odkamieniania.
Praca elektromagnetyzera polega na przekazywaniu do cieczy unikalnych kombinacji fal radiowych
o niskiej czÍstotliwoúci. Wytworzona w ten sposÛb pÍtla indukcyjna powoduje, øe wapÒ, magnez,
øelazo i mangan uzyskujπ ≥adunek pozytywny, podobnie jak inne moleku≥y, co sprawia, øe zgodnie
z zasadami elektrodynamiki kwantowej odpychajπ siÍ od siebie nawzajem, a takøe od materia≥u
noúnego. DziÍki temu nastÍpuje redukcja osadÛw, jak i sukcesywne odøelazienie i odkamienienie
oraz zabezpieczenie rur i urzπdzeÒ przed tworzeniem siÍ kamienia wapiennego i osadÛw zwiπzkÛw
øelaza. Drugim efektem jest zmniejszenie napiÍcia powierzchniowego wody, w wyniku czego staje
siÍ ona miÍkka. Urzπdzenie zapewnia ponadto zmniejszenie utlenialnoúci i dodatkowo zabezpiecza
instalacjÍ antykorozyjnie. Elektromagnetyzer nie potrzebuje do dzia≥ania øadnych materia≥Ûw
eksploatacyjnych.
Rys. 3. Elektromagnetyzer indukcyjny Saymon
CleanScale

nych. ChoÊ zakupowo sπ stosunkowo tanie,
to koszty eksploatacyjne z biegiem czasu
sπ znaczne. W praktyce czÍsto zaniedbuje
siÍ regularnπ kontrolÍ czystoúci i wymianÍ
wk≥adÛw, co prowadzi do nadmiernego zanieczyszczenia i powtÛrnego skaøenia wody. Wk≥ady czÍsto stajπ siÍ rÛwnieø siedliskiem skaøenia mikrobiologicznego.
Filtry samoczyszczπce
Filtry samoczyszczπce z p≥ukaniem
wstecznym ze sta≥ym elementem filtracyjnym, w ktÛrym umieszczona jest siatka filtracyjna wykonana ze stali nierdzewnej
(regeneracja tego rodzaju filtrÛw odbywa
siÍ przy pomocy strumienia przeciwprπdowego, filtry te nie wymagajπ wk≥adÛw wymiennych ñ niskie koszty eksploatacji).
Zainicjowanie trybu regeneracji moøe nastπpiÊ rÍcznie lub ca≥kowicie automatycznie. Filtry te czÍsto wyposaøone sπ w dodatkowe rozwiπzania zwiÍkszajπce skutecznoúÊ filtracji i samooczyszczenia, takie jak: uk≥ad centryfugowy, trÛjpunktowy
odsysajπcy system p≥ukania wstecznego,

ochrona antybakteryjna ñ siatka filtracyjna powlekana srebrem, uk≥ad redukcyjny
i stabilizujπcy ciúnienie. Do tej grupy filtrÛw zaliczajπ siÍ takøe separatory i filtry
szczelinowe przeznaczone do oczyszczania znacznych iloúci bardzo zanieczyszczonej lub zamulonej wody.
Filtry zasypowe
Filtry zasypowe, ktÛrych elementem filtracyjnym jest øwir, piasek kwarcowy, z≥oøe zeolitowe, kruszywo antracytowe, wÍgiel aktywny lub inne z≥oøe zdolne do regeneracji podczas p≥ukania okresowego
zainicjowanego trybem rÍcznym lub automatycznym (filtry te zuøywajπ okreúlone
iloúci wody pod wiÍkszym ciúnieniem do
p≥ukania i formatowania z≥oøa).

Etap II ñ uzdatnianie fizyczne
i chemiczne
Drugim etapem jest uzdatnianie wody
pod wzglÍdem:
ï fizycznym ñ polegajπce na neutralizowaniu oddzia≥ywania okreúlonych pier-

wiastkÛw i zwiπzkÛw lub ich usuniÍciu
przy wykorzystaniu zjawisk fizycznych,
chemicznym
ñ polegajπce na usuniÍciu
ï
okreúlonych pierwiastkÛw i zwiπzkÛw
z wody lub zastπpieniu ich innymi, przy
wykorzystaniu reakcji chemicznych.
Jest to zatem fizyczne lub chemiczne
zmiÍkczanie, odøelazianie i odmanganianie oraz poprawa walorÛw organoleptycznych.
TwardoúÊ wody
StÍøenie rozpuszczonych w wodzie
zwiπzkÛw wapnia i magnezu (najczÍúciej
wÍglanÛw, ale rÛwnieø siarczanÛw i chlorkÛw) w bezpoúredni sposÛb wp≥ywa na
ogÛlnπ twardoúÊ wody, ktÛra prawie w ca≥ym kraju jest niestety zbyt duøa; dowodem na to jest wystÍpujπcy wszÍdzie proces powstawania osadÛw. WystÍpowanie
twardej wody niesie za sobπ wiele negatywnych skutkÛw, poczπwszy m.in. od
zwiÍkszonego zuøycia detergentÛw i úrodkÛw zmiÍkczajπcych, czyszczπcych i zwiπzanego z tym dodatkowego obciπøenia úrodowiska, aø do powstawania kamienia

Rys. 4. Schemat dzia≥ania elektromagnetyzera Saymon CleanScale
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ZmiÍkczacze firmy Saymon
ZmiÍkczacze dostÍpne sπ jako kompaktowe urzπdzenia przeznaczone do pracy okresowej (jednokolumnowe) lub ciπg≥ej (dwu- lub wielokolumnowe), w ktÛrych podczas regeneracji z≥oøa w jednej
kolumnie woda uzdatniana jest poprzez z≥oøe w drugiej kolumnie. DziÍki ≥πczeniu dwÛch lub trzech
stacji w zestawy moøliwa jest elastyczna zmiana wydajnoúci odpowiednio do aktualnych potrzeb.
Zastosowanie g≥owic sterujπcych wyposaøonych w mikroprocesory zapewnia rÛwnomierny rozk≥ad
obciπøenia kaødej stacji oraz automatyczne wywo≥ywanie i kontrolÍ procesu regeneracji. W przypadku metody jonowymiennej najwaøniejszπ rolÍ ogrywa rodzaj z≥oøa, jego zdolnoúÊ regeneracyjna i øywotnoúÊ. Od tego teø uzaleøniona jest cena urzπdzenia i skutecznoúÊ uzdatniania. Z≥oøe
syntetyczne CrystalRight pozwala rÛwnoczeúnie zmiÍkczyÊ wodÍ oraz usunπÊ øelazo i mangan,
a takøe absorbowaÊ amon i poprawiÊ barwÍ i mÍtnoúÊ. Niestety nie zawsze moøliwe jest zastosowanie tego produktu. Pozostaje wÛwczas wykorzystanie oddzielnych urzπdzeÒ do zmiÍkczania,
odøelaziania i odmanganiania oraz korekty organoleptycznej.

Rys. 5. ZmiÍkczacze Slimline firmy Saymon,
ze sterowaniem elektronicznym czterocyklicznym

w rÛønych urzπdzeniach i instalacjach
technicznych, co z kolei skutkuje obniøeniem wydajnoúci i zwiÍkszeniem strat
energii.
StÍøenie wapnia i magnezu decyduje
o poziomie twardoúci ogÛlnej wody, co
wiπøe siÍ z procesem powstawania osadÛw
i kamienia (oba te pierwiastki ≥atwo krystalizujπ). RozrÛønia siÍ:
ï twardoúÊ wÍglanowπ, wywo≥anπ obecnoúciπ wodorowÍglanÛw, wÍglanÛw oraz
wodorotlenkÛw wapnia i magnezu,
ï twardoúÊ niewÍglanowπ, wywo≥anπ
przez rozpuszczone siarczany, azotany,
krzemiany i chlorki wapnia oraz magnezu,
ï twardoúÊ ca≥kowitπ, stanowiπcπ sumÍ
twardoúci wÍglanowej i niewÍglanowej.

Norma twardoúci ogÛlnej w przeliczeniu
na wÍglan wapnia wynosi od 60 do 500 mg/l.
Taki znaczny zakres twardoúci, choÊ ze
wzglÍdÛw zdrowotnych zgodny z normπ,
oznacza w praktyce, øe w sieci wodociπgowej wystÍpuje woda o twardoúci od
umiarkowanie miÍkkiej do bardzo twardej.
Zatem fakt, øe woda jest zgodna z normπ
twardoúci, nie oznacza, øe nie wystπpiπ
problemy z wytrπcaniem siÍ osadÛw w postaci kamienia i zarastaniem instalacji. Zapobiec temu moøe uzdatnianie wody na
drodze fizycznej, w wyniku:
ï zastosowania cyfrowych elektromagnetyzerÛw indukcyjnych, zgodnie z zasadami elektrodynamiki kwantowej polaryzujπcych kationy i aniony zwiπzkÛw rozpuszczonych w wodzie,

ï zastosowania elektrolizerÛw zgodnie
z zasadami elektrolizy, wiπøπcych kationy na elektrodach,
albo na drodze chemicznej:
jonowymiennej
ñ w wyniku zastosowaï
nia zmiÍkczaczy,
ï reakcji chemicznych ñ w wyniku zastosowania odøelaziaczy i odmanganiaczy.

Uzdatnianie fizyczne
ñ polaryzacja elektromagnetyczna
W przypadku metody elektromagnetycznej nastÍpuje polaryzacja ≥adunkÛw
kationÛw i anionÛw. W wyniku odpychania siÍ ≥adunkÛw nie dochodzi do reakcji
osadzania ani ≥πczenia siÍ z innymi zwiπzkami i koagulantami. Jest to technologia
innowacyjna, oparta na osiπgniÍciach fizyki kwantowej. Ciecz poddana dzia≥aniu
zmiennego pola elektromagnetycznego
zmienia swoje w≥aúciwoúci fizyczne, zachowujπc niezmieniony sk≥ad chemiczny.
Elektromagnetyzer indukcyjny zabezpiecza instalacjÍ i poprawia walory fizyczne
wody, a takøe zapobiega zaøelazieniu i zakamienieniu instalacji wodociπgowej.
Waøne jest teø to, øe w przypadku wody
spe≥niajπcej wymagania norm, elektromagnetyzery indukcyjne nie zmieniajπ sk≥adu chemicznego, ale zapewniajπ niezbÍdne
uzdatnienie i zmiÍkczenie wody pod
wzglÍdem fizycznym. Urzπdzenia te naleøy przede wszystkim stosowaÊ do zmiÍkczania docelowego wody wodociπgowej,
co do zasady spe≥niajπcej normy pod
wzglÍdem sk≥adu chemicznego, ale stwarzajπcej problemy. S≥uøπ takøe do zabezpieczania i odkamieniania nowych i starych instalacji oraz do uzdatniania wstÍpnego wody poddawanej zmiÍkczaniu jonowymiennemu (aparat poprawia skutecznoúÊ tego procesu i obniøa zuøycie soli regeneracyjnej). Ponadto stosuje siÍ je do
przyspieszenia procesu odgazowania wody i usuniÍcia czπsteczkowego chloru,
dwutlenku wÍgla i tlenu.
W przypadku procesu zmiÍkczania elektromagnetycznego opartego na elektrodynamice kwantowej i nie wp≥ywajπcego na
chemiczny sk≥ad wody, jako øe nic do niej
nie jest dodawane ani z niej usuwane, pamiÍtaÊ naleøy o stosowaniu fizycznych
metod do okreúlenia twardoúci wody.
Uzdatnianie chemiczne
ñ jonowymienne
W przypadku metody chemicznej nastÍpuje zmiana sk≥adu chemicznego wody na
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Rys. 6. ZmiÍkczacze Sentencia firmy Saymon, ze sterowaniem elektronicznym lub elektromechanicznym czterocyklicznym

drodze jonowymiennej lub reakcji chemicznej. ZmiÍkczanie jonowymienne ma
na celu przede wszystkim usuniÍcie jonÛw
wapnia i magnezu z wody i zastπpienie ich
kationami sodu.
Urzπdzenie do zmiÍkczania wody sk≥ada
siÍ z kolumny jonowymiennej ze z≥oøem,
wielofunkcyjnej programowalnej g≥owicy
sterujπcej i zbiornika solankowego. W czasie przep≥ywu wody przez z≥oøe nastÍpuje
wymiana zawartych w wodzie jonÛw wapniowych, magnezowych, øelazowych,
manganowych i amonowych na jony sodowe zawarte w z≥oøu. Proces ten trwa aø do
wyczerpania zdolnoúci wymiennej z≥oøa,
a nastÍpuje to po uzdatnieniu (odebraniu
jonÛw wapnia i magnezu) okreúlonej iloúci wody. W celu przywrÛcenia zdolnoúci
jonowymiennej wymagana jest regeneracja z≥oøa. Proces regeneracji przebiega
w czterech cyklach. Pierwszy cykl polega

Rys. 7. Zestaw dozujπcy preparaty uzdatniajπce
wodÍ
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na przeciwprπdowym wyp≥ukaniu zanieczyszczeÒ mechanicznych. Drugim cyklem jest p≥ukanie z≥oøa nasyconym roztworem soli zwyk≥ej (NaCl) pobieranej inøektorowo ze zbiornika solankowego. Zasalanie prowadzone jest przeciwprπdowo,
co zwiÍksza jego skutecznoúÊ i zmniejsza
zuøycie soli. W trakcie tego procesu zachodzi reakcja odwrotna, jony sodowe wypierajπ jony wapnia i magnezu, jak i innych zanieczyszczeÒ. W trzecim cyklu nastÍpuje wspÛ≥prπdowe wyp≥ukanie solanki. Natomiast czwarty cykl polega na przeciwprπdowym formowaniu i u≥oøeniu z≥oøa. Podczas p≥ukania koÒcowego zbiornik
solankowy zostaje nape≥niony wodπ w celu utworzenia w≥aúciwego roztworu soli do
nastÍpnej regeneracji. Zanieczyszczenia
i pop≥uczyny solankowe odprowadzane sπ
do kanalizacji.
Wszystkie cykle odbywajπ siÍ samoczynnie dziÍki automatycznemu sterownikowi. Proces regeneracji moøe zostaÊ wywo≥any przez czynnik czasowy, czyli po
up≥ywie okreúlonego czasu uzdatniania lub
przez czynnik objÍtoúciowy, czyli po
uzdatnieniu okreúlonej iloúci wody.
Odøelazianie i odmanganianie
Øelazo wystÍpuje w wodach podziemnych od iloúci úladowych aø do bardzo
znacznych rzÍdu kilkudziesiÍciu mg/l
w postaci rozpuszczonych w wodzie bezbarwnych soli øelaza dwuwartoúciowego
lub jako wytrπcony czerwonawy osad, bÍdπcy solami øelaza trÛjwartoúciowego. Za-

Rys. 8. Lampa UV do uzdatniania wody

wartoúÊ øelaza jest rÛwnieø wyznacznikiem stopnia korozji instalacji wodociπgowej lub kot≥owej. ZawartoúÊ manganu
w wodzie z regu≥y nie przekracza kilku
mg/l, jednakøe jego obecnoúÊ jest rÛwnie
niepoøπdana. Mangan w po≥πczeniu z miedziπ lub innymi materia≥ami czÍsto jest
przyczynπ wystπpienia korozji galwanicznej (tzn. powoduje wytworzenie siÍ lokalnych ogniw elektrochemicznych), a nade
wszystko stanowi powaøne zagroøenie dla
zdrowia ludzkiego i urzπdzeÒ technicznych.
Odøelazianie wody jest procesem szczegÛlnym i polega na jonowymiennym wiπzaniu øelaza, albo na reakcji chemicznej,
utlenieniu øelaza dwuwartoúciowego do
trÛjwartoúciowego i odfiltrowaniu nierozpuszczalnych zwiπzkÛw øelaza na specjallipiec / sierpieÒ 2010
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pe≥niajπca do uzdatniania wody w basenach kπpielowych. Wytwarzany przez ozonatory ozon (O3) podawany do wody jest
nietrwa≥y i ulega szybkiemu rozk≥adowi.

Rys. 9.
Saymon Juwel
ñ witalizator trio

nym z≥oøu filtracyjnym. Jeszcze bardziej
z≥oøonym procesem jest usuwanie manganu, ktÛrego zwiπzki sπ trwalsze, tym samym niezbÍdne jest wykorzystanie katalizatorÛw. Podczas odøelaziania i odmanganiania wody nie moøna rÛwnieø zapomnieÊ o pozosta≥ych parametrach fizykochemicznych wody, poniewaø majπ one
bezpoúredni wp≥yw na reakcje zachodzπce
podczas uzdatniania.

Etap III
ñ uzdatnianie mikrobiologiczne
Trzecim etapem jest uzdatnianie pod
wzglÍdem mikrobiologicznym. Woda dostÍpna w úrodowisku naturalnym zawiera
rÛønego rodzaju zanieczyszczenia organiczne, jest tym samym nosicielem i úrodowiskiem rozwoju wirusÛw i bakterii,
z ktÛrych musi zostaÊ oczyszczona do tego
stopnia, aby spoøywana lub wykorzystywana nie by≥a przyczynπ i ürÛd≥em powstawania chorÛb. Proces pozbawienia
wody mikroustrojÛw, bakterii, grzybni
oraz zapewnienia jej czystoúci mikrobiologicznej powszechnie nazywany jest dezynfekcjπ wody. Dezynfekcji wymaga
praktycznie kaøda woda, poczπwszy od
wody wykorzystywanej w przemyúle spoøywczym, a skoÒczywszy na wodzie w basenach kπpielowych oraz w obiegach
ch≥odniczych i kot≥owych. SzczegÛlnπ
uwagÍ naleøy jednak przywiπzaÊ do dezynfekcji wody bezpoúrednio konsumowanej.

Rys. 10. Saymon Juwel ñ witalizator mono

Ozonowanie
Dobrπ metodπ dezynfekcji wody jest
ozonowanie, ale jest to sposÛb stosunkowo skomplikowany i kosztowny, stπd stosowany sporadycznie, jako technika uzu-

Chlorowanie
W Polsce, ze wzglÍdu na stosunkowo niski koszt procesu, z regu≥y przeprowadza
siÍ dezynfekcjÍ za pomocπ chlorowania.
Ma to jednak niekiedy katastrofalny
wp≥yw na walory smakowo-zapachowe
i zdrowotne wody. Niemniej dezynfekcja
drogπ chlorowania jest metodπ skutecznπ.
Do przygotowania i dawkowania chloru,
a w zasadzie jego roztworu w postaci podchlorynu, s≥uøπ specjalne pompy dozujπce. Z drugiej jednak strony naukowcy
z wielu krajÛw juø od d≥uøszego czasu
zwracajπ uwagÍ na szkodliwoúÊ picia chlorowanej wody. Badania Uniwersytetu Harvarda oraz Medical College of Wisconsin,
jak i Cumberland College w New Jersey
dowiod≥y, iø spoøywanie chlorowanej wody jest przyczynπ problemÛw kardiologicznych, nowotworÛw jelit i pÍcherza
moczowego. Ale nie tylko picie chlorowanej wody stwarza zagroøenie dla zdrowia.

Rys. 11. Skutki zaniedbaÒ w zakresie uzdatniania wody
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ï zmiÍkczanie fizyczne i indukcyjne za-

Rys. 12. Stopniowa likwidacja kamienia w instalacji od momentu zainstalowania elektromagnetyzera
Saymon CleanScale

Zaskakujπcy jest fakt, øe branie kπpieli
w wannie lub pod prysznicem rÛwnieø jest
niebezpieczne. Podczas kontaktu z ciep≥π
wodπ pory w skÛrze otwierajπ siÍ i cia≥o
zachowuje siÍ jak gπbka wch≥aniajπca
chlor. Jednπ z metod minimalizujπcych
skutki obecnoúci chloru w wodzie jest
wczeúniej opisana indukcja elektromagnetyczna.
Naúwietlanie UV
Jeszcze innπ metodπ, o skutecznoúci wynoszπcej ponad 99%, jest dezynfekcja za
pomocπ promieni UV. Sercem urzπdzenia
jest w tym przypadku lampa emitujπca
promieniowanie UVC o d≥ugoúci fali od
254 do 265 nm ñ odpowiedzialne za zwalczanie drobnoustrojÛw poprzez destrukcjÍ
ich DNA. Proces nie wprowadza do wody
øadnych úrodkÛw chemicznych, nie grozi
wiÍc przedawkowaniem úrodka dezynfekcyjnego. Nie nastÍpuje zmiana smaku i zapachu wody. Przy odpowiednio dobranym
natÍøeniu promieniowania UV i czasie naúwietlania moøna ca≥kowicie zniszczyÊ
drobnoustroje. Nie nastÍpuje rÛwnieø
zmiana sk≥adu fizycznochemicznego wody i nie sπ wytwarzane zagraøajπce zdrowiu produkty uboczne. SkutecznoúÊ dezynfekcji tym sposobem zaleøy miÍdzy innymi od lokalnego skaøenia mikrobiologicznego, czasu naúwietlania, prÍdkoúci
przep≥ywu wody oraz jej parametrÛw fizycznych, zw≥aszcza barwy i mÍtnoúci.

Etap IV ñ dzia≥ania wybiÛrcze
Czwarty etap uzdatniania obejmuje dzia≥ania wybiÛrcze, ktÛre sπ úciúle uzaleønione od w≥aúciwoúci wody i jej przeznaczenia. Etap ten obejmuje takie procesy jak:
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demineralizacja, mineralizacja, korekta
pH, kondycjonowanie i witalizacja wody.
Ciekawym procesem jest witalizacja
wody. Ten sposÛb uzdatniania jest nowoúciπ techniczno-technologicznπ. Witalizacja oparta jest na teorii molekularnej struktury wody i polega na przeobraøeniu struktury wody i nadaniu jej pierwotnego charakteru, podobnego do wody ürÛdlanej.
Proces nastÍpuje przez kontakt wody z kamieniami szlachetnymi, jak ametyst czy
kwarc rÛøowy i gÛrski. Zjawiska ich oddzia≥ywania na wodÍ i zwiπzane z tym
transfery energii oparte sπ na zasadach fizyki. Woda op≥ywajπc wyselekcjonowane
kamienie zmienia siÍ, a jej struktura klastrowa nabiera naturalnych form symetrycznych. Zniszczona struktura zostaje
odtworzona. Empirycznie stwierdzono, øe
taka woda wp≥ywa pozytywnie na øywe
organizmy. DziÍki procesowi uszlachetniania woda odzyskuje swÛj pierwotny,
ürÛdlany charakter i polepsza swoje w≥aúciwoúci witalne i organoleptyczne. W zakresie witalizacji wody firma Saymon oferuje urzπdzenia o nazwie Saymon Juwel.

DobÛr technologii
Istotnym pytaniem jest: jakie zastosowaÊ technologie i jakie wybraÊ urzπdzenia
dla poszczegÛlnych etapÛw. Decyduje
o tym m.in. to, skπd pochodzi dostarczana
do danego obiektu woda. Do uzdatnienia
wody wodociπgowej firma Saymon proponuje nastÍpujπcy zestaw rozwiπzaÒ:
ï filtracja mechaniczna z ochronπ antybakteryjnπ ñ filtr mechaniczny ze sta≥π siatkπ filtracyjnπ (bez wk≥adÛw wymiennych) z trÛjpunktowym p≥ukaniem
wstecznym,

bezpieczenie instalacji ñ elektromagnetyzer indukcyjny,
ï zmiÍkczanie i odøelazianie jonowymienne ñ zmiÍkczacz (opcjonalnie, tylko
w przypadku koniecznoúci chemicznego
usuniÍcia zwiπzkÛw zawartych w wodzie),
ï korekta barwy, zapachu i smaku ñ filtr
z wÍglem aktywnym (opcjonalnie, gdy
parametry te sπ niezgodne z normπ),
ï dezynfekcja ñ lampa UV (opcjonalnie
w przypadku skaøenia mikrobiologicznego).
Do uzdatnienia wody z ujÍcia w≥asnego:
filtracja
mechaniczna z ochronπ antybakï
teryjnπ ñ filtr mechaniczny ze sta≥π siatkπ filtracyjnπ (bez wk≥adÛw wymiennych) z trÛjpunktowym p≥ukaniem
wstecznym,
ï zmiÍkczanie fizyczne i indukcyjne zabezpieczenie instalacji oraz zwiÍkszenie
skutecznoúci uzdatniania jonowymiennego i obniøenie kosztÛw regeneracyjnych
ñ elektromagnetyzer indukcyjny,
ï zmiÍkczanie jonowymienne ñ zmiÍkczacz,
ï odøelazianie i odmanganianie chemiczne
ñ odøelaziacz i odmanganiacz,
ï korekta barwy, zapachu i smaku ñ filtr
wÍglowy (opcjonalnie w przypadku niezgodnoúci z normπ),
ï dezynfekcja ñ lampa UV (opcjonalnie
w przypadku skaøenia mikrobiologicznego).
Skutki zaniedbaÒ w zakresie uzdatniania
wody prezentuje rysunek 11. ZdjÍcia pochodzπ z nowego obiektu we Wroc≥awiu
oddanego do uøytkowania kilka lat temu
i zasilanego wodπ wodociπgowπ spe≥niajπcπ wymagania okreúlone w normach. Koszty wymiany zaroúniÍtej i skorodowanej instalacji sπ ogromne i niewspÛ≥mierne do
kosztu nabycia urzπdzeÒ uzdatniajπcych.
dr inø. Waldemar Starosta
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