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Pobór wody pitnej  
do badań, czyli  
o zaworach do próbek

W Polsce coraz aktualniejszym staje się temat higie-
ny wody użytkowej. Woda pitna, przeznaczona do 
spożycia przez ludzi, nie może powodować szkód 
na ich zdrowiu ani zagrażać ich życiu. Woda, któ-
ra nie spełni odpowiednich wymogów, nie może 

zostać uznana za wodę pitną. 
W ostatnich latach pojawiły się nowe  wymogi doty-
czące jakości wody pitnej. Jednym z istotniejszych 
przepisów jest dopuszczalna zawartość bakterii Le-
gionella. Woda przydatna do picia nie może zawie-

rać więcej niż 100 jkt (jednostek tworzących kolo-
nie) w 100 ml wody.
Konieczność przeprowadzania badań okresowych 
została wprowadzona  rozporządzeniem ministra 
zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. (z późniejszymi zmia-
nami) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spo-
życia przez ludzi.

W jakich obiektach istnieje konieczność 
badania wody? 

Badania w kierunku Legionelli należy wykonywać 
w budynkach zamieszkania zbiorowego (hotel, mo-
tel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wyciecz-
kowy, schronisko młodzieżowe, schronisko, inter-
nat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek 
zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresz-
tu śledczego, zakładu poprawczego, schroniska dla 
nieletnich, a także budynek stałego pobytu ludzi,  
w szczególności dom dziecka, dom rencistów  

i dom zakonny i zakładach opieki zdrowotnej za-
mkniętej (szpital lub inny zakład opieki zdrowotnej 
przeznaczony dla osób, których stan zdrowia wy-
maga udzielania całodobowych świadczeń zdro-
wotnych). 
W przyszłości wymogiem objęte zostaną zapewne 
również budynki zamieszkania, wielorodzinne, gdzie 
coraz częściej w ostatnich latach obserwowane jest 
skolonizowanie bakterią Legionella.

Gdzie montować zawory do poboru 
próbek?

Zgodnie z § 8 pkt 2 powyżej wymienionego  rozpo-
rządzenia miejsca pobierania próbek ciepłej wody 
w celu wykrywania bakterii Legionella są zlokalizo-
wane w:
• wypływie ze zbiornika ciepłej wody lub najbliższym 
punkcie czerpalnym,
• punkcie czerpalnym położonym najdalej od zbior-
nika ciepłej wody,
• miejscu powrotu wody do podgrzewacza (cyr-
kulacja),
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ty obowiązkiem okresowych badań 
musi  je przeprowadzać bez specjal-
nego wezwania. Badania przeprowa-
dza się raz w roku na podstawie  
5 reprezentatywnych próbek. Rozpo-
rządzenie ministra zdrowia z dnia  
29 marca 2007, Dz. U. Nr 61/2007, 
poz. 417 szczegółowo reguluje me-
todykę poboru próbek na obecność 
bakterii Legionella. Liczba punktów 
poboru próbek wody zależy od prze-
biegu sieci, rozgałęzienia instalacji 
wodnej, liczby poziomów budynku 
oraz wielkości samego obiektu. 

1   Przykładowe instalacje wyposażone w zawory Aquastrom P do poboru próbek  laboratoryjnych np. na potrzeby badań w kierunku bakterii Legionella
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• wybranych punktach pośrednich, których liczba 
zależy od wielkości systemu.
Istotnym elementem procesu poboru i badań w kie-
runku baterii Legionella, mającym znaczny wpływ 
na późniejszy wynik analizy jest sam pobór pró-
bek.  Największe ryzyko błędów i zakłamań w ba-

daniach laboratoryjnych próbek wody występuje 
w trakcie ich poboru. Procedury sterylnego pobo-
ru próbek zostały również precyzyjnie opisane  
w przepisach. Szczegółową procedurę wykrywania  
i oznaczania ilościowego bakterii z rodzaju Legio-
nella opisano w normie PN-EN ISO 11731-2:2008E. 
Aby zagwarantować prawidłowy pobór próbek, 
należy wyposażyć punkty pomiarowe w specjalne 
zawory służące do poboru próbek. Zawory takie 
montowane są z reguły na rurach instalacji wodnej  
w pomieszczeniach piwnic, kotłowni, na gałązkach 
rozdziału na poszczególnych kondygnacjach itp. przy-
kładowo zgodnie ze schematem rys. 2.
Zawór Aquastrom P produkcji firmy Oventrop z przys- 
tosowaną do opalania wylewką ze stali nierdzew-
nej zapewnia laboratoryjne warunki poboru i ogra-
nicza ryzyko błędu. Montowany jest na stałe w insta-
lacji i jest stale gotowy do użycia w razie przyjazdu 
odpowiednich służb sanitarnych. W zaworze za-
stosowano materiały przystosowane do kontaktu  
z wodą pitną – stal nierdzewną oraz brąz, nadające 
się do stosowania w instalacjach zarówno ciepłej, 
jak i zimnej wody użytkowej.

3   Zawory Aquastrom P

4   Zawór Aquastrom F doposażony  
           w zawór do poboru próbek Aquastrom P

2   Schemat obrazujący miejsca poboru próbek
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