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WPŁYW PROCESU ZMIĘKCZANIA NA JAKOŚĆ 
WODY DOSTARCZONEJ DO BUDYNKU

THE IMPACT OF SOFTENING PROCESS ON THE QUALITY 
OF WATER DISTRIBUTED TO THE BUILDING

SUMMARY: In the paper is shown the impact of installing the water softener in a family house on the quality of 

water. Disturbances of comfort with water installation using (ex. blue water, deposits) cause to analyze water 

installation to fi nd a solution. Comparison of the quality of inlet water into the building and water from top in the 

inner installation indicate that water quality problem in the building was associated with the inner water 

installation. Water softener in the building decrease the hardness of water to 0,09 mval/l (1.7 mg Ca/l), making 

it impossible to produce the protective layer in the copper heat exchanger in hot water buff er reservoir. 

The  consequence of this was the water pollution in the installation by copper compounds, which began to 

precipitate on the fi ttings installed in building
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Wstęp

 W 2004 roku Światowa Organizacja Zdrowia (Word Heath Organization – 
WHO) ustaliła wymagania, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona 
do spożycia przez ludzi.1 W przygotowanym przez nią dokumencie zawarto sze-
reg zaleceń i przesłanek zdrowotnych dotyczących wymaganej jakości wody 
przeznaczonej na różne cele. Na podstawie zaleceń WHO wprowadzono w życie 
dyrektywę unijną2 obowiązująca w krajach Unii Europejskiej, a więc i w Polsce. 
Określono w niej wiele rygorystycznych, opartych na przesłankach zdrowotnych, 
standardów. Wskazano również wszystkie niezbędne środki, jakie muszą być 
podjęte, by zapewnić odpowiednią jakość wody.
 Miedź jest jednym z niezbędnych składników pokarmowych warunkujących 
prawidłowe funkcjonowanie organizmów ludzkich. Stężenie miedzi w czystej 
wodzie może wzrastać w trakcie dystrybucji wody. Efekt ten jest szczególnie wi-
doczny podczas przesyłu wody w miedzianych rurach w przypadku wód o pod-
wyższonej zawartości dwutlenku węgla. Skutkuje to znacznym wzrostem spoży-
wania dziennej dawki miedzi, co jest niekorzystne i powoduje wiele efektów 
ubocznych. Stężenie miedzi w wodzie do picia waha się zazwyczaj w przedziale 
0,005 – 30 mg/l. Znaczna rozbieżność spowodowana jest wymywaniem pier-
wiastka z instalacji miedzianych. Związki miedzi stanowią poważne zagrożenie 
dla zdrowia ludzi – uszkadzają one zdrowy naskórek, powodują swędzenie i za-
palenie skóry. Inne niebezpieczeństwa wywołane nadmierną kumulacją miedzi 
w organizmie to przede wszystkim zapalenie spojówek, owrzodzenie przegrody 
nosowej, owrzodzenie i zmętnienie rogówki, gardła i błony śluzowej.3 Światowa 
Organizacja Zdrowia uznała, że koncentracja miedzi na poziomie 2,0 mg/l nie sta-
nowi zagrożenia dla zdrowia ludzi. W dyrektywie (98/83/EC) podano obniżone 
wartości progowe dla miedzi do 2 mg/l (z 3 mg/l) ze względu na możliwość wpły-
wu na zdrowie ludzkie. Cztery europejskie kraje wprowadziły nawet bardziej rygo-
rystyczne standardy (1 mg/l). Historycznie miedź w wodach pitnych traktowano 
raczej jako problem estetyczny, związany z zielonymi nalotami na urządzeniach 
sanitarnych i odzieży po praniu. W innych niż Toksykologia źródłach podano, że 
badania wpływu miedzi na zdrowie ludzkie nie dają jednoznacznych wyników. 
Wskazuje się na możliwość powodowania nudności. Spożywanie miedzi może 
mieć także wpływ na wywołanie choroby Alzheimera, aczkolwiek wyniki innych 
badań wskazują raczej na jej rolę ochronną. W 2003 roku Komisja Europejska nie 
„zaostrzyła” norm zawartości miedzi w wodach do spożycia, preferując ogranicze-
nie użycia rur miedzianych w obszarach „priorytetowych”.4

1 World Health Organization, Guidelines for Drinking Water Quality, Geneva 2004; World Health 
Organization, Guidelines for drinking – water quality. First addendum to third edition, Geneva 2006.
2 Council directive 98/83/EC on the quality of water intended for human consumption, Of icial 
Journal L 330, 05.12.1998 r.
3 W. Seńczuk, Toksykologia, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2002.
4 M. Leszczyńska, A. Pruss, Współczesne standardy jakości wody do picia – stan wiedzy, kierunki 
zmian, w: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód, red. A. Królikowski, M. Sozański, XIX Krajo-
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 Podwyższenie zawartości sodu w wodach może być związane z użyciem 
środków zmiękczających wodę. W ostatnim czasie badacze poszukują odpowie-
dzi na pytanie, czy picie zmiękczanych wód powinno być dozwolone. Sód nie jest 
metalem toksycznym, stąd Światowa Organizacja Badań nad Rakiem nie sklasy i-
kowała go do żadnej z grup. Ponieważ nadmierne ilości sodu są przyczyną wielu 
dolegliwości i chorób, przyjęto, że dopuszczalne stężenie sodu w wodzie prze-
znaczonej do spożycia nie powinno być wyższe niż 200 mg/l.5

Instalacja wodna w analizowanym budynku mieszkalnym

 Schemat instalacji przedstawiono na rysunku 1. Przyłącze wody do budynku 
wykonano z polietylenu (PE) z elementami ocynkowanymi i mosiężnymi, instala-
cję wodną w budynku z polipropylenu (PP). W budynku zainstalowano stację 
zmiękczania wody. Według oświadczenia właścicieli obiektu, w urządzeniu za-
stosowano żywicę jonowymienną PUROLITE C 100 E. Dodatkowo, ze względu 
na instalację z pompą ciepła, umieszczono zbiornik buforowy, wyposażony 
w dwa komplety miedzianych wymienników rurowych. Jeden komplet wymien-
ników związany był z czynnikiem grzewczym R407C, a drugi komplet służył do 
przygotowania ciepłej wody użytkowej. Zbiornik buforowy wypełniony był  
wodą kotłową – brak danych dotyczących jakości tej wody. Ze względu na prze-
pływ wody przez wężownicę miedzianą należy uznać, że instalacja ciepłej wody 
użytkowej była instalacją wykonaną z PP oraz miedzi.

Problem z użytkowaniem wody w budynku mieszkalnym

 Mieszkańcy budynku zauważyli niepokojące zmiany i objawy związane 
z użytkowaniem instalacji wodnej, w tym: osady koloru niebieskiego, różowego 
i opalizujące pojawiające się na armaturze i niedające się usunąć dostępnymi środ-
kami czystości (fot. 1-4)6, pieczenie w gardle po spożyciu wody, pieczenie skóry po 
kąpieli.

wa Konferencja, VII Międzynarodowa Konferencja, Poznań-Zakopane 18-21 czerwca 2006, Pol-
skie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Wielkopolski, Poznań 2006, t. 1, 
s. 245-259; COST Action 637, Metals and Related Substances in Drinking Water (METEAU), 
www.meteau.org [13-03-2013]; Metale i substancje towarzyszące w wodach przeznaczonych do 
spożycia w Polsce, red. A. Postawa, S. Witczak, Akademia Górniczo – Hutnicza, Kraków 2011.
5 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. nr 72 poz. 466); rozpo-
rządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi (Dz.U. nr 61 poz. 417).
6 A. Pruss, Ustalenie przyczyny problemu z jakością wody w budynku mieszkalnym, Zlecenie Po-
litechnika Poznańska, Instytut inżynierii Środowiska, Poznań 2010, praca niepublikowana.
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Rysunek 1

Schemat instalacji wodnych w budynku
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Fotograf ia  1 

Bateria prysznicowa – zabrudzenia niedające się zmyć przy użyciu dostępnych w handlu środków czystości 

Źródło: A. Pruss, Ustalenie przyczyny problemu 

z jakością wody w budynku mieszkalnym, Zlecenie 

Politechnika Poznańska, Instytut inżynierii Środo-

wiska,  październik 2010 – praca niepublikowana.

Fotograf ia  2 

Wylewka umywalki w łazience – widoczny osad 

Źródło: ibidem.

Fotograf ia  3 

Wylewka zlewu w kuchni – widoczny osad

Źródło: ibidem.
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 Jakość wody w analizowanym budynku mieszkalnym

 Badania wody zostały przeprowadzone przez Laboratorium Badania Wody 
i Ścieków Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
w Lesznie. Analizie poddawano wodę wodociągową dopływającą do budynku 
(zawór antyskażeniowy usytuowany w garażu), wodę z kranu w kuchni i łazience 
z pracującą stacją zmiękczania wody oraz z jej obejściem. Uzyskane wyniki 
przedstawiono w tabelach nr 1-3.
 Sumaryczna twardość wody po jej zmiękczeniu wynosiła 4,54 mg CaCO3/l. 
Była to woda bardzo miękka, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 20 kwietnia 
2010 r. ze względu na niską twardość, nienadająca się do spożycia przez ludzi.
 Właściciele budynku poprosili serwis o zmianę ustawień eksploatowanej 
w domu stacji zmiękczania wody. Wyniki analiz izykochemicznych wody 
z analizowanego budynku po zmianie ustawień stacji przedstawiono w tabe-
li 2. Woda zmiękczona charakteryzowała się twardością ogólną wynoszącą 
96,4 mg CaCO3/l, co klasy ikuje ją do wód miękkich. Z uwagi na fakt, że w przy-
padku wody zmiękczonej twardość ogólna wody jest mniejsza niż zasadowość 
wody, mamy do czynienia z tzw. zasadowością alkaliczną wody.
 Porównując zawartości miedzi oznaczone w wodzie zimnej oraz ciepłej wo-
dzie użytkowej pobranej z tego samego miejsca (tabela 3, kran w kuchni), stwier-
dzono wyższą zawartość miedzi w wodzie ciepłej, przy czym woda zmiękczona 
powodowała wypłukiwanie większych ilości tego metalu. W wodzie dopływają-
cej do budynku stężenie miedzi wynosiło poniżej 0,013 mg/l, co wskazuje, że 
miedź oznaczona w wodzie pobranej w kuchni ma związek z instalacją domową.
 Zdecydowanie wyższe, w porównaniu z wodą zimną, stężenia miedzi oraz 
sodu zanotowano w wodzie ciepłej pobranej z kuchni. Niewątpliwie wskazuje to 
na wpływ procesu zmiękczania wody na jakość wody w instalacji ciepłej wody 
użytkowej.

Fotograf ia  4 

Zlew w kuchni – widoczne smugi

Źródło: ibidem.
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Tabela  1 

Jakość wody zimnej pobranej z kuchni – pracująca stacja zmiękczania wody 

(po jej bezpośrednim uruchomieniu)

Parametr
KUCHNIA

(woda zimna z pracującą stacją zmiękczania)

Magnez [mg/l] 0,07

Miedź [mg/l] 0,73

Sód [mg/l] 106,00

Wapń [mg/l] 1,70

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Laboratorium Badania Wody i Ścieków Miejskiego Przedsię-

biorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie.

Tabela  2 

Jakość wody zimnej w budynku mieszkalnym po zmianie ustawień stacji zmiękczania wody

Parametr
GARAŻ

(woda zimna bez zmiękczania)

ŁAZIENKA

(woda zimna z pracującą stacją zmiękczania)

pH 7,3 7,3

Zasadowość
mval/l
mg CaCO3/l

5,2
260,0

5,2
260,0

Twardość ogólna
mval/l
mg CaCO3/l

6,2
310,0

1,92
96,4

Chlorki [mg Cl-/l] 31,5 27,7

Siarczany [mg SO3/l] 56,1 46,3

Sód [mg Na/l] 11,1 152,3

Magnez [mg/l] 18,7 7,2

Wapń [mg/l] 58,4 27,0

Źródło: ibidem.

Tabela  3 

Zawartość wybranych metali w wodzie zimnej i ciepłej wodzie użytkowej

Parametr
GARAŻ

(woda zimna)

KUCHNIA

(woda zimna po zmiękczaniu)

KUCHNIA

(woda ciepła po zmiękczaniu)

KUCHNIA

(woda ciepła bez zmiękczania)

Żelazo [mg/l] 0,092 0,04 0,04 0,04

Mangan [mg/l] < 0,015 < 0,015 < 0,015 < 0,015

Miedź [mg/l] < 0,013 0,091 2,8 0,79

Sód [mg/l] 31,9 110 523,1 31,9

Źródło: ibidem.
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 Bardzo niepokojące było wysokie stężenie sodu, wynoszące 523,1 mg/l, któ-
re mogło być spowodowane niewłaściwą pracą stacji zmiękczania wody. Po pro-
cesie regeneracji żywicy jonowymiennej roztworem chlorku sodu powinien na-
stąpić proces przemywania po regeneracji (usunięcie pozostałości środka do re-
generacji). Jeśli proces przemywania trwał za krótko, wówczas pierwsza partia 
wody zmiękczonej mogła zawierać wysokie stężenia sodu. Zgodnie z rozporzą-
dzeniem z dnia 20 kwietnia 2010 r., dopuszczalna zawartość sodu w wodzie pit-
nej wynosi 200 mg/l7.

Podsumowanie

 Porównanie jakości wody doprowadzanej do budynku oraz wody w instalacji 
wewnętrznej wskazuje, że problem z jakością wody w budynku był związany 
z wewnętrzną instalacją wodną.
 Zainstalowana w budynku stacja zmiękczania wody w początkowym okresie 
swojej pracy zmiękczała wodę do wartości 0,09 mval/l, czyli produkowała wodę 
bardzo miękką. Brak szczegółowych analiz jakości wody z tego okresu pozwala 
tylko przypuszczać, że woda ta charakteryzowała się zasadowością alkaliczną 
(zawierała wodorowęglan sodu i potasu). W wyniku podgrzania tej wody po-
wstawał dwutlenek węgla oraz wodorotlenek sodu, substancje działająco koro-
zyjnie w stosunku do wężownicy miedzianej w zbiorniku buforowym pompy 
ciepła. Spowodowało to wymywanie miedzi z wężownicy.
 Należy podkreślić, że ze względu na zbyt niską twardość wody oraz zbyt ni-
skie stężenie magnezu woda uzdatniona w tym okresie nie spełniała wymagań 
stawianych w tym czasie wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
 Po zmianie ustawienia stacji zmiękczania wody twardość wody po zmiękcza-
niu była wyższa. Woda zmiękczona była nadal bardzo miękka, jej twardość ogól-
na mieściła się w granicach podanych w aktualnym rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia. Analizy jakości wody wskazują, że woda ta nadal charakteryzowała się 
zasadowością alkaliczną, co w sytuacji jej podgrzania mogło nadal powodować 
wymywanie miedzi z wężownicy w zbiorniku buforowym pompy ciepła.
 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 
technicznym, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wyroby za-
stosowane w instalacji wodociągowej powinny być tak dobrane, aby ich wzajem-
ne oddziaływanie z wodą nie powodowało pogorszenia jakości dostarczanej 
wody oraz zmian trwałości instalacji.
 Zainstalowanie w budynku mieszkalnym stacji zmiękczania wody oraz 
zbiornika buforowego z wężownicą miedzianą do przygotowania ciepłej 
wody użytkowej wymagało przed uruchomieniem stacji dokładnej analizy 
jakości wody wodociągowej doprowadzonej do budynku oraz materiału, 

7 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 zmieniające rozporządzenie 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. nr 72 poz. 466).
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z którego wykonana została wężownica.8 Zmiękczenie wody wodociągowej 
do wartości 0,09 mval/l (1,7 mg Ca/l) uniemożliwiło wytworzenie warstwy 
ochronnej w wężownicy miedzianej, konsekwencją czego było zanieczyszczenie 
wody w instalacji związkami miedzi, które zaczęły się wytrącać na zainstalowa-
nej w budynku armaturze.

8 Wewnętrzne instalacje wodociągowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych. Wytyczne stoso-
wania i projektowania, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej 
„Instal”, Warszawa, maj 1996.


