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Gdzie w Polsce woda jest najtwardsza?

19 maja 2018

Twarda woda w domowej instalacji oznacza wiele problemów. Między innymi z uciążliwym, trudnym do
usunięcia osadem kamiennym, który można zaobserwować np. na armaturze i AGD, mającym kontakt z
wodą. Twarda woda wpływa negatywnie również na urządzenia grzewcze, a także na kondycję naszej skóry
i włosów. Czy wszyscy mieszkańcy podłączeni do sieci wodociągowej mają twardą wodę w swojej
instalacji? Jak przedstawia się twardość wody w różnych rejonach naszego kraju?

JAK POWSTAJE TWARDA WODA?
Twardość wody jest wynikiem zawartości jonów wapnia i magnezu. Pierwiastki te łatwo krystalizują, zwłaszcza po podgrzaniu
wody, co uwidacznia się w postaci tzw. osadów z kamienia. Gdy miękka woda deszczowa przepływa przez glebę, zawarte w niej
związki nieorganiczne (m.in. wspomniany już wapń i magnez), rozpuszczają się w wodzie. W ten sposób nabiera ona twardości i
taka trafia do studni oraz zbiorników, a następnie do domowych instalacji.

TWARDOŚĆ WODY W POLSCE
Aby sprawdzić, jaka jest przybliżona twardość wody w rejonie, w którym mieszkamy możemy skorzystać z mapy twardości wody.
Pokazuje ona jaka woda wypływa z wodociągów w danym obszarze kraju. Warto jednak wiedzieć że twardość wody, która
dociera do naszego domu może się różnić od informacji zawartych w mapie i to na naszą niekorzyść. Po drodze z wodociągu
jakość wody często ulega zmianie – dotyczy to również twardości. Woda może jej nabrać również przepływając przez rury
wodociągowe.

   

   

Aby woda nie pozostawiała osadów kamiennych, jej twardość powinna wynosić 3-4 stopnie niemieckie. Nie zawsze jednak
osiągnięcie takiego wyniku jest korzystne. Dotyczy to np. sytuacji, w której rury wodne w budynku wykonane są z miedzi. W takim
przypadku zaleca się, aby twardość wody oscylowała w granicach 6-7 stopni niemieckich.
Żeby sprawdzić jak twarda jest woda w naszym domu czy mieszkaniu i czy faktycznie charakteryzuje się twardością określoną dla
danego obszaru zamieszkania, warto wykonać prosty test w domowych warunkach. Może to być test paskowy lub bardziej
wiarygodny test kropelkowy (do kupienia np. w sklepach internetowych).
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Pozostałe

Wytyczne
instalacyjne dla
stacji uzdatniania
wody

22 lutego 2022

Stacja zmiękczająca wodę staje się już
nieodzownym elementem wyposażenia
każdego budynku, do którego
dostarczana jest twarda woda. Montaż
takiej stacji powinien być wykonywany
przez wykwalifikowanego instalatora,
zaznajomionego z wytycznymi
instalacyjnymi dla danego urządzenia.
Czego należy przestrzegać, montując
zmiękczacz wody Aquahome? Miejsce
montażu zmiękczacza wody
Lokalizacja: stację uzdatniania wody
najczęściej montuje się w kotłowni,
piwnicy lub […]

Czytaj więcej...

Ważne parametry
przy wyborze
zmiękczacza
wody

7 lutego 2022

Wyjściowym parametrem, od którego
warto zacząć, jest twardość wody.
Informacje o stopniu twardości wody
oraz jej zużyciu w domu lub mieszkaniu
okażą się przydatne przy doborze
parametrów urządzeń. Jeśli woda w
naszym domu pochodzi z sieci
wodociągowej informację na temat jej
jakości, w tym twardości uzyskamy u
dostawcy, czyli zarządcy sieci
wodociągowej. Twardość wody
możemy […]

Czytaj więcej...

Filtrowanie i
zmiękczanie wody
– czym się różni?

13 stycznia 2022

Większość z nas zapewne wie, że
uzdatnianie wody ma na celu poprawę
jej jakości. Proces ten przynosi wiele
korzyści – uzdatniając wodę działamy
na rzecz swojego zdrowia i dłuższej
żywotności domowych instalacji oraz
sprzętów mających z nią kontakt. Pod
hasłem uzdatnianie wody kryje się
zarówno jej filtrowanie, jak i
zmiękczanie. Dla wielu to pojęcia
tożsame, […]

Czytaj więcej...

Podstawowa
obsługa
zmiękczacza
wody, czyli co
warto mieć pod
kontrolą

14 grudnia 2021

Nowoczesne zmiękczacze wody to
urządzenia pracujące całkowicie
automatycznie. Podstawowymi
czynnościami obsługowymi, jakie
należą do użytkownika stacji to
sprawdzanie poziomu soli w zbiorniku
solanki i w razie potrzeby uzupełnianie
jej zapasu. Użytkując zmiękczacz wody
warto też co jakiś czas kontrolować
twardość wody po zmiękczaniu,
sprawdzać ciśnienie wody w instalacji
oraz czystość wkładu filtra wstępnego.
Czynności te […]

Czytaj więcej...

Montaż
zmiękczacza
wody a
wymagania
techniczne

2 grudnia 2021

Z problemem twardej wody w domu
można się uporać inwestując w
zmiękczacz. To automatyczne
urządzenie usuwa z wody jony wapnia i
magnezu odpowiedzialne za twardość,
dzięki czemu do poszczególnych
punktów poboru trafia odpowiednio
zmiękczona woda. Aby zmiękczacz
wody funkcjonował prawidłowo, należy
zapewnić mu odpowiednie warunki
pracy – m.in. ciśnienie wody oraz
natężenie jej przepływu. Nie bez […]

Czytaj więcej...

5 oznak
świadczących o
tym, że w Twojej
instalacji płynie
twarda woda

18 listopada 2021

Woda wodociągowa w większości
przypadków jest wodą twardą. Co to
oznacza? Taka woda zawiera duże
ilości wapnia i magnezu, które
wpływają niekorzystnie na stan
instalacji hydraulicznych, układów
grzewczych i armatury sanitarnej.
Twarda woda niszczy AGD, może
doprowadzić do awarii kotła
grzewczego, wpływa też negatywnie na
kondycję włosów i skóry. Wiele osób
bagatelizuje widoczne gołym okiem […]

Czytaj więcej...

Sposób na twardą
wodę w
mieszkaniu

6 listopada 2021

Masz dość osadów z kamienia w
czajniku, na bateriach i na kabinie
prysznicowej? Mieszkasz w bloku lub
kamienicy i nie masz miejsca na
montaż standardowych zmiękczaczy
wody? Myślisz, że jedyne co możesz
zrobić, to korzystać z dzbanków
filtracyjnych? Nic bardziej mylnego. W
ofercie producentów znajdziesz
zmiękczacze przeznaczone do
montażu również w niewielkich
domach oraz mieszkaniach. […]

Czytaj więcej...

W jakich
przypadkach i w
jaki sposób
dezynfekować
studnie?

1 czerwca 2021

Woda z własnego ujęcia może się
stosunkowo łatwo zanieczyścić i
wówczas należy ją zdezynfekować. Do
zanieczyszczenia może dojść na wiele
sposobów, np. przez wiercenia,
tworzenie się mułu z gleby, czy
powódź. Studnię należy
zdezynfekować m.in. zawsze przed
oddaniem do użytku, gdy zauważymy
mętność, zapach lub plamy na
ubraniach oraz sprzętach, po założeniu
pompy, czy po […]

Czytaj więcej...

Filtrowanie i
zmiękczanie wody
za pomocą 1
urządzenia?

17 października 2018

  Według danych z Głównego Urzędu
Statystycznego w 2016 r. z sieci
wodociągowej korzystało prawie
91,9% ogółu ludności. W miastach
dostęp do wodociągu miało ponad
96,5% ogółu ludności, a na terenach
wiejskich 85%. W wielu przypadkach
woda z sieci, mimo że jest już
uzdatniona, nie spełnia naszych
oczekiwań odnośnie jej twardości,
smaku czy zapachu. Jaką […]

Czytaj więcej...

Pokaż kotku co
masz w środku –
jak działa złoże
jonowymienne?

17 września 2018

Złoże jonowymienne jest kluczowym
elementem zmiękczacza wody. To w
nim zachodzi proces zmiany twardej
wody w wodę miękką. Jak odbywa się
zmiękczanie wody i regeneracja złoża?
Zacznijmy od tego, czym jest złoże
jonowymienne: to o kolumna jonitowa
znajdująca się wewnątrz zmiękczacza
wody. Tworzy ją kwaśna żywica
kationitowa o żelowej strukturze. To
właśnie przez nią przepływa […]

Czytaj więcej...

zobacz wszystkie »

Kreator doboru
produktu

Porównanie
urządzeń

Zostaw recenzję
AQUAHOME 20 SMART AQUAHOME 30 SMART AQUAHOME MIX SMART AQUAHOME DUO SMART

Aquahome SMART

Aquahome

Aquaset

Aquacarbon

Logowanie dla
serwisantów

Logowanie dla
przedstawicieli
handlowych

Materiały do pobrania

           
   

Twardość wody podana jest w dwóch jednostkach (zawartość węglanu wapnia w dm3 oraz w stopniach niemieckich). Twardość jest różna w różnych 
rejonach Olsztyna i waha się od 13 do 17 stopni niemieckich (228-300 mg CaCO3/dm3). Oznacza to, że woda w Olsztynie jest "średnio-twarda" - z 
strony PWiK Olsztyn.

             
  

              
              

              
                

Przepisy (a dokładniej Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi) określają 
dopuszczalną twardość wody. Granice są jednak bardzo szerokie (od 60 do 500 mg CaCO3/dm³). Norma według niemieckich 
stopni twardości wody wynosi od 3 do 28°. Woda wodociągowa jest najczęściej zbyt twarda, co często jest widoczne gołym 
okiem np. w czajniku lub na łazienkowej armaturze. Co ciekawe twarda może być również woda butelkowana, którą kupujemy w 
sklepach do spożycia.

               
             

Barczewo 14,8 dH, Wipsowo 17,5 dH, Ramsowo 20,4 dH, Barczewko 20,0 ; od 264 mg/l węglanu 
wapnia w Barczewie do 364 mg/l w Ramsowie - średnio-twarda - aktualne badania z grudnia 2021 r,
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