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Wykonano porównawcze badania fizyko-chemiczne, bakteriologiczne i hydrobiologiczne wody do picia przesyłanej rurociągami z polipropylenu, polichlorku
winylu, miedzi i stali. Stwierdzono, że niezależnie od rodzaju przewodów jakość
wody odpowiadała wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia
i Opieki Społecznej i nie budziła zastrzeżeń pod względem zdrowotnym.
WSTĘP
W oda do picia nie pow inna zawierać drobnoustrojów chorobotwórczych. Bakterii
wskazujących na zanieczyszczenie kałowe, ani innych żywych organizm ów stwarzających
zagrożenie epidem iczne. N ie pow inna też zawierać zanieczyszczeń chemicznych lub
substancji pochodzenia naturalnego w ilościach zagrażających zdrowiu człowieka, bądź
wpływających na jej właściwości organoleptyczne. O tym czy w oda dostarczana ko n 
sum entowi będzie spełniać te wymagania decyduje pochodzenie uzdatnianej wody
surowej, technologia jej oczyszczania oraz jakość m ateriałów, z których w ykonane są
urządzenia do jej m agazynow ania i przesyłania do odbiorców. System wodociągowy,
wykonany z m ateriałów nieodpow iedniej jakości m oże stać się źródłem w tórnego
zanieczyszczenia chem icznego i bakteryjnego uzdatnianej wody. Dystrybucja wody
poprzez tradycyjne rurociągi zbudow ane z różnego rodzaju stali pow oduje często
pogorszenie jej właściwości organoleptycznych. Przyczyną tego jest korozja urządzeń
spow odow ana dużą agresywnością uzdatnionej wody [4, 5]. Szybkość korozji stali w
środowisku wody wodociągowej przeliczona na korozję rów nom ierną wynosi 0,3-r0,8
m m ola/rok, a korozji lokalnej, np. we wżerach, może osiągać 1,0-H ,5 m m ola/rok [9].
Skorodow ane rurociągi m ogą powodować wzrost stężenia w w odzie rozpuszczalnych
form m etali ciężkich: ołowiu, kadm u, żelaza, cynku. W iększą odpornością na korozję
charakteryzują się przewody wykonane z miedzi, która posiada ponadto właściwości
oligodynam iczne ham ujące w zrost m ikroorganizm ów [10, 16, 17]. W ykorzystanie tego
typu przew odów do wód kwaśnych lub miękkich pow oduje jed n ak ich korozję i
uw alnianie do wody jonów m iedzi w ilościach przekraczających dopuszczalne stężenia.
Problem ów tego typu nie m a w przypadku instalacji wykonanych z tworzyw sztucznych.
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Są one odpo rn e na korozję, charakteryzują się złym przewodnictw em ciepła
i gładkością pow ierzchni przeciw działającą zarastaniu przewodów. N iepokój
użytkowników przew odów wodociągowych z tworzyw sztucznych budzą doniesienia
o możliwości wykorzystywania przez obecne w w odzie m ikroorganizm y związków o r
ganicznych uw alnianych z tworzyw sztucznych z tworzyw podczas eksploatacji, co m oże
doprow adzić do w tórnego zanieczyszczenia bakteriologicznego wody do picia [8, 14].
Podjęte b adania miały na celu spraw dzenie czy m ateriały jakie zostały zastosow ane
w instalacjach wodociągowych budynków mieszkalnych m ają istotny wpływ na fizyko
chem iczne, bakteriologiczne i hydrobiologiczne param etry wody do picia.
MATERIAŁY I METODY BADAŃ
Badania jakości wody przeprowadzono w Warszawie, w budynkach mieszkalnych, w których
okres eksploatacji sieci wodociągowych (z wyjątkiem starszych rur stalowych) wynosiła 2,5 do
3 lat. Do badań wytypowano 7 budynków mieszkalnych, spośród których dwa były wyposażone
w instalację z polipropylenu, dwa w instalację z polichlorku winylu, dwa z miedzi i jeden ze
stali.
Próbki do badań pobrano z przewodów na wejściu do budynku i z mieszkań możliwie na
najwyższym piętrze. Badania wody obejmowały analizę fizyko-chemiczną, bakteriologiczną i hydrobiologiczną.
Analizą fizyko-chemiczną objęto następujące wskaźniki jakości wody: mętność, barwę, zapach,
odczyn, twardość, amoniak, azotyny, azotany, ChZT (utlenialność), żelazo, mangan, chlorki,
ołów, kadm, miedź i cynk. Wszystkie oznaczenia wykonano zgodnie z Polskimi Normami.
Wodę do badań bakteriologicznych pobierano zachowując warunki jałowości do sterylnych
butelek o pojemności Idm3 zawierających tiosiarczan sodu (lcm 3 10% Na2S203). Ogółem
przebadano 34 próbki wody, z których 9 pobrano na wejściu do budynków, 6 w budynkach
z instalacją z polipropylenu, 12 w budynkach z instalacją z polichlorku winylu, 4 z instalacją
z miedzi i 3 w budynku z tradycyjnymi przewodami stalowymi. Większość próbek pobierano z
pionów kuchennych i łazienkowych mieszkań prywatnych usytuowanych na możliwie najwyższych
piętrach budynków. Badania bakteriologiczne wody obejmowały określenie ogólnej liczby bak
terii w temperaturze 20°C i 37°C, bakterii zarodnikujących (po 15 minutach ogrzewania próbki
w temperaturze 80°C), bakterii grupy c o l i , bakterii grupy c o l i typu fekalnego oraz P s e u d o m o n a s
a e r u g i n o s a . Ogólną liczbę bakterii i bakterie zarodnikujące oznaczono metodą zalewową na
agarze odżywczym. Bakterie grupy c o l i , bakterie grupy c o l i typu fekalnego i P s e u d o m o n a s
a e r u g i n o s a metodą filtrów membranowych odpowiednio na podłożu Endo sączkowym, Endo
drożdżowym i ANC. Wszystkie badania wykonano zgodnie z Polskimi Normami i metodyką
Państwowego Zakładu Higieny [3].
Pobieranie i przygotowywanie próbek wody do badań hydrobiologicznych i ich jakościowo ilościową analizę mikroskopową wykonano zgodnie z metodyką opracowaną w PZH [11]W analizie brano pod uwagę wszystkie żywe i martwe organizmy, ze względu na to, że stanowić
one mogą osłonę przed działaniem środków dezynfekcyjnych dla bakterii i innych organizmów
patogennych.
WYNIKI BADAŃ I ICH OMÓWIENIE
W ocenie jakości wody do picia konsum ent polega głównie na swoim subiektywnym
odczuciu. Głównym kryterium tej oceny są jej właściwości organoleptyczne: mętność,
barwa, sm ak i zapach. W oda pozbaw iona czynników wywołujących, te łatw e do wyk
rycia zmiany, m oże jed n ak zawierać substancje szkodliwe dla zdrowia, możliwe do
wykrycia jedynie za pom ocą specjalistycznych badań. Dotyczy to zarówno
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zanieczyszczeń chemicznych jak i bakteriologicznych, których źródłem m ogą być prze
wody wodociągowe.
W tabeli I przedstaw iono wyniki badań fizyko-chemicznych wody przesyłanej
rurociągam i wykonanymi z polipropylenu, polichlorku winylu, m iedzi i stali.
Przedstaw iają one średnie z trzech równolegle wykonanych oznaczeń danego wskaźnika
w wodzie doprow adzonej do budynku i na najwyższej kondygnacji. W ostatniej rubryce
podano ich najwyższe dopuszczalne stężenia (N D S) zaw arte w R ozporządzeniu M i
nistra Zdrow ia i O pieki Społecznej [13].
W wyniku porów nania średnich (wartości oczekiwanych) z w artościam i ND Sów przy
pom ocy testów t- Studenta na poziom ie ufności a = 0,05 m ożna stwierdzić, że jakość
wody przesyłanej rurociągam i z badanych tworzyw nie budzi zastrzeżeń pod w zględem
sanitarnym w zakresie oznaczonych wskaźników.
Porów nując średnie wartości tego sam ego wskaźnika pochodzące z wodociągów
wykonanych z różnych m ateriałów nie stw ierdzono różnic, które wskazywałyby na
istotny wpływ tworzywa na stężenie oznaczonych wskaźników. Porów nania te dokonano
w oparciu o testy t-Studenta (wariancje takie sam e) lub Cochrana i Coxa (w ariancje
różne). Rów ność w ariancji testow ano przy pom ocy testu F- Snedecora. W szystkie testy
przeprow adzono na poziom ie ufności a = 0,05.
Jedynie w przypadku przewodów miedzianych zaobserwowano znaczną różnicę
stężenia jonów m iedzi pom iędzy wodą doprow adzoną a pobieraną na końcówce sieci.
W ynikło to najpraw dopodobniej z nocnego postoju wody w przew odach i m ałego
poboru jej przed pobraniem próbek do analizy. W ykryte ilości jonów m iedzi nie
stanowią zagrożenia dla zdrowia, a jedynie potw ierdzają korozyjne właściwości wody
wodociągowej.
Uzyskane wyniki badania zawartości ołowiu w wodzie pobranej na najwyższych
kondygnacjach pozwalają na stwierdzenie, że badane tworzywa nie stanow ią zagrożenia
zanieczyszczenia wody tym toksycznym m etalem .
Wyniki przeprow adzonych badań bakteriologicznych wody przedstaw iono w tabeli
II.
W żadnej z próbek wody nie wykryto bakterii grupy coli, bakterii grupy coli typu
fekalnego, ani też Pseudom as aeruginosa. W e wszystkich próbkach wody ogólna liczba
bakterii w 37°C i 20°C była w ielokrotnie niższa od dopuszczonej w R ozporządzeniu
M Z O iO S [13]. Również niska była liczba bakterii zarodnikujących jakie wykrywano
w badanych próbkach wody. Uzyskane wyniki badań pozwalają na stw ierdzenie, że
niezależnie od m ateriałów , z jakich zostały w ykonane przew ody w odociągow e budynków
mieszkalnych dostarczana konsum entom woda pod względem bakteriologicznym nie
budziła zastrzeżeń. Należy jed n ak zaznaczyć, że niska ogólna liczba bakterii w próbkach
badanej wody nie świadczy o braku kolonizacji wewnętrznych powierzchni ru r przez
m ikroorganizm y. Liczne d an e z piśmiennictwa, potw ierdzone zdjęciami wykonanymi
techniką elektronow ej m ikroskopii skaningowej wskazują na możliwość zasiedlania się
m ikroorganizm ów praktycznie na każdej powierzchni mającej kontakt z w odą, nie
wyłączając ru r m iedzianych [1, 6, 7, 17]. Rozwój błony biologicznej związany jest
z tendencją większości m ikroorganizm ów do adhezji. W zetknięciu się z pow ierzchnią
stałą wytwarzają one organiczne polim ery, głównie polisacharydy i glikoproteiny.
Pow oduje to ich zlepianie się i przytw ierdzanie do pow ierzchni, na której rów nocześnie
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Tabela

II.

*

- polipropylen;
- polichlorek winylu;
- miedź.

PP
PCV
Cu
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Wyniki badań bakteriologicznych wody rozprowadzanej rurami z różnych ma
teriałów
Results of bacteriological studies of water flowring in pipelines of various
materials
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osadzają się organiczne i nieorganiczne związki pochodzące zarów no z wody ja k i z
m ateriałów , z których w ykonane są rury i ich powłoki ochronne [6, 15].
Jakość bakteriologiczna wody przesyłanej ruram i z utw orzonym na ich w ew nętrznej
pow ierzchni biofilm em m oże być bardzo dobra do m om entu, gdy nie zostaną oderw ane
strzępy błony. O derw anie strzępów błony m oże nastąpić po całkowitym wyczerpaniu
się związków odżywczych i degradacji kom órek, pociągającej za sobą rozluźnienie
struktury błony, jak też przy nagłym zwiększeniu ciśnienia przesyłanej wody, czy
utw orzeniu podciśnienia pow odującego zassanie pow ietrza i zakłócenie kierunku
przepływu. Z tego względu konieczna jest ciągła kontrola m ikrobiologiczna jakości
wody przeznaczonej do picia i na potrzeby gospodarcze, a otrzym ane wyniki badań są
nie tylko oceną skuteczności dezynfekcji wody, ale również na ich podstaw ie m ożna
ocenić stan techniczny sieci wodociągowych.
Hydrobiologiczna analiza jakościowo-ilościowa pobranych próbek wody w o
dociągowej wykazała, że w wodzie występowały nieliczne m ikroskopow e organizm y
roślinne i zwierzęce. W yniki badań przedstaw iono w tabeli III.
T a b e l a I I I . Występowanie
mikroskopowych
organizmów
wodnych
w
wodzie
rozprowadzanej rurami z różnych materiałów
Occurence of aquatic microorganisms in water flowing in pipelines of various
material
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W oda zaw ierała pojedyncze m artw e okrzem ki (Bacillańophyceae) i pierw otniaki
(Protozoa). W kilku próbkach n apotkano zm acerow ane wrotki (Rotatoria) i pojedyncze
saprofityczne nicienie (N aem atoda, Rabditidae). W szystkie organizmy należały do a n a 
logicznych jed n o stek taksonom icznych jak w ujm owanej wodzie rzeki Wisły. Uzyskane
w niniejszej pracy wyniki wskazują na to, że w czasie ciągłej eksploatacji przewodów
organizm y te nie znajdują sprzyjających w arunków do bytowania. Jednocześnie wyniki
te pozw alają na stwierdzenie, że jakość wody wodociągowej w W arszawie pod
względem hydrobiologicznym uległa znacznej popraw ie w porów naniu do lat ubiegłych
[12]. Poprzednio w oda zaw ierała znaczne, dochodzące do kilku tysięcy ilości orga
nizmów, a obecnie liczebność ich nie przekracza kilkunastu w 1 dm 3 wody.
WNIOSKI
1.

B adania fizyko-chemiczne, bakteriologiczne i hydrobiologiczne nie wykazały
istotnych różnic jakości wody przesyłanej rurociągam i z polipropylenu polichlor
ku winylu, m iedzi i stali;
2. Jakość wody przesyłanej przew odam i z polipropylenu, polichlorku winylu, m ie
dzi i stali odpow iadała R ozporządzeniu M ZiO S i nie budzi zastrzeżeń pod
w zględem zdrowotnym .
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THE EFFECT OF PIPELINES ON THE QUALITY OF DRINKING WATER
Summary
The purpose of the study was to assess the effects of various pipelines on drinking water
quality. For the study carried out in Warsaw buildings were chosen in which the installations
were made of polypropylene, polyvinyl chloride, copper and steel. Water samples were taken
from the sites of water leading to the buildings and from the highest floors, if possible.
Physicochemical studies included determination of turbidity, colour, odour, pH, hardness,
chlorides, ammonia, nitrates, nitrites, oxidability, maganese, iron, lead, cadmium, copper
and zinc content. Bacteriological tests included determination of total microorganism count
at 20° С and 37°C, total number of sporing bacteria and Pseudomonas aeruginosa. The
hydrobiological testing of water samples included quantitative and qualitative analysis of
macroscopic and microscopic plant and animal organisms. All studies were carried out according
to Polish Standards and the methods of the State Institute of Hygiene. The results of the
physicochemical, bacteriological and hydrobiological tests failed to show any effect of the
material of pipelines on the quality of drinking water in the range of the determined
parameters.
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