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sobniku temperaturę c.w.u. zaledwie na poziomie 
43-45°C twierdząc, że taka temperatura jest wystar-
czająca do codziennego, komfortowego korzystania  
z c.w.u. (m.in. brania prysznica) bez konieczności 
mieszania jej z zimną wodą. Użytkownicy również ar-
gumentują, że wyższa temperatura c.w.u. zwiększa 
koszty związane z jej magazynowaniem i produkcją. 
Należy jednak zwrócić uwagę, że obecnie produko-
wane zasobniki mają izolację termiczną, a więc stra-
ty związane z przekazywaniem ciepła do pomiesz-
czeń są zminimalizowane. Zwiększenie temperatury 
wody w zasobniku powyżej 55°C jest najkorzystniej-
szym rozwiązaniem w opisywanej sytuacji. 

Rozkład temperatury wody w zasobniku c.w.u. 
Ustawienie temperatury c.w.u. na 55°C nie zawsze 
jednak gwarantuje uniknięcie powstawania brzyd-
kiego zapachu wody. Dzieje się tak dlatego, że gdy 
woda w górnej części zasobnika osiąga temperaturę 
55°C (czujnik temperatury jest zazwyczaj umieszczo-
ny w górnej części zasobnika), w dolnej części (przy 
przyłączu z.w.) może wynosić jedynie 30 °C. W dużej 
mierze wielkość rozwarstwienia temperatury c.w.u.  
w zasobniku będzie zależeć od jego budowy oraz 
wielkości. Im wyższy zasobnik, tym rozwarstwie-
nie może być większe. W tym miejscu warto wspo-
mnieć o popularnych instalacjach solarnych, w któ-

Rozwiązanie typu pierwszego stosuje się głów-
nie w budynkach wielorodzinnych oraz w domach, 
w których odległość od ostatniego punktu poboru 
wody nie przekracza 8 metrów lub nie ma koniecz-
ności zapewnienia dużego chwilowego przepływu 
c.w.u. np. w przypadku posiadania przez użytkowni-
ka wylewki prysznicowej (deszczownicy) o przepły-
wie np. 20 l/min. Niemożność uzyskania dużego prze-
pływu wynika z faktu, że zazwyczaj montuje się kotły 
dwufunkcyjne o mocy 25 kW, co przy przepływie  
20 l/min umożliwia uzyskanie zaledwie 28°C (dla z.w. 
wejściowej na poziomie 10°C). Taka wartość jest nie-
zadowalająca dla użytkownika. 

W drugim przypadku – przy zastosowaniu zasobni-
ka c.w.u. w czasie poboru wody może pojawić się 
specyficzny, nieprzyjemny zapach. Problem ten na-
sila się szczególnie po dłuższej nieobecności użyt-
kowników i powstaje w następstwie rozwoju bakte-
rii (głównie beztlenowych). 

Skąd nieprzyjemny zapach i jak 
przeciwdziałać poszczególnym 
przypadkom?

Zbyt niska temperatura w zasobniku c.w.u. 
Praktyka pokazuje, że użytkownicy utrzymują w za-

Na początku warto przypomnieć, że w budynkach możemy spotkać się 
z dwoma sposobami przygotowania c.w.u. Pierwszy – przepływowy 

podgrzew wody (np. w gazowych kotłach dwufunkcyjnych,  
w indywidualnych węzłach cieplnych itp.), który nie powoduje 

problemów związanych z brzydkim zapachem wody nawet po dłuższej 
nieobecności oraz drugi sposób, w którym c.w.u. przygotowywana jest 

z wykorzystaniem zasobnika/podgrzewacza. 

Nieprzyjemny zapach c.w.u. 
Przyczyny i środki zapobiegawcze

Marcin Jóskowski
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Użytkownicy niekiedy twierdzą, że na początku użyt-
kowania zasobnika c.w.u. zapach wody był trudny 
do wytrzymania, ale „na szczęście” po ok. 2 latach 
od zakupu sytuacja się poprawiła, ponieważ klienci 
co prawda zaczęli świadomie korzystać z funkcji an-
tylegionelli i czasowych wygrzewów c.w.u., ale nie-
stety zapomnieli o wymianie anody magnezowej. 
Tylko niewielka część użytkowników pamięta o re-
gularnym sprawdzeniu stanu anody i czyszczeniu 
zasobnika (np. podczas przeglądu serwisowego). 
Jej zużycie niestety skutkuje szybszym rozszczel-
nieniem zasobnika spowodowanym przez elektro-
korozję jego powłoki. Wygodnym aczkolwiek kosz-
townym rozwiązaniem jest zastosowanie anody 
elektronicznej (tytanowej), która nie wymaga wy-
miany, a znacząco przyczynia się do likwidacji nie-
przyjemnego zapachu.

Własne ujęcie wody. Duża część zgłoszeń doty-
cząca nieprzyjemnego zapachu wody dotyczy bu-
dynków jednorodzinnych z własnym ujęciem wody. 
W zależności od regionu Polski i od głębokości uję-
cia woda może mieć różne właściwości fizykoche-
miczne, dlatego też przed decyzją o jej wykorzysta-
niu należy bezwzględnie oddać ją do przebadania. 
Związki żelaza zawarte w wodzie przyczyniają się do 
zwiększenia intensywności rozwoju bakterii, a tym 
samym do powstania nieprzyjemnego zapachu.  
Zadowalającym rozwiązaniem jest zastosowanie od-
powiednich filtrów, które zapewne pomogą w walce  
z brzydkim zapachem wody. Należy zaznaczyć,  
że w przypadku, kiedy istnieje możliwość przyłącze-
nia się do sieci wodociągowej o kontrolowanych pa-
rametrach wody, wykonanie własnego ujęcia w celu 
wykorzystania wody jedynie do celów sanitarnych 
staje się rozwiązaniem nieopłacalnym.

Rozległa instalacja c.w.u. oraz przyłącza cyrku-
lacyjnego. Dawniej w większości instalacji wody 
pitnej wewnątrz budynku stosowano rury miedzia-
ne, które w naturalny sposób były antybakteryjne.  

Aktualnie szeroko stosowane rury wykonane na bazie 
polietylenu nie gwarantują dezynfekcji biologicznej 
na jej wewnętrznej ściance. W tym przypadku rów-
nież należy utrzymywać temperaturę wody w za-
sobniku powyżej 55°C oraz pamiętać o regularnym 
wygrzewie instalacji c.w.u., tak aby zminimalizować 

rych instaluje się zasobniki o dużej pojemności np. 
300 litrów. Latem, kiedy instalacja solarna pracu-
je, wartość temperatury wody w zasobniku często 
przekracza 60°C i dzięki temu następuje dezynfek-
cja wody sanitarnej. Jednak zimą użytkownicy usta-
wiając temperaturę c.w.u. na poziomie 43-45°C, przy-
czyniają się tym samym do wzrostu rozwoju bakterii, 
które powodują powstawanie brzydkiego zapachu 
wody. Należy nadmienić, że użytkownicy wyłącza-
ją funkcję antylegionelli, która w sposób automa-
tyczny (np. raz na tydzień) wygrzeje zasobnik c.w.u. 
do temperatury np. 65°C. Najlepszym rozwiązaniem  
w tym przypadku jest zwiększenie temperatury wody 
w zasobniku powyżej 60°C oraz korzystanie z funk-
cji dostępnych w urządzeniach grzewczych, tj. funk-
cja antylegionelli, wygrzewu c.w.u. itp.

Zastosowanie anody magnezowej jako zabezpie-
czenia antykorozyjnego zasobnika. Na powierzchni 
anody magnezowej rozmnażają się bakterie beztleno-
we, co prowadzi do powstania brzydkiego zapachu.  

Dzięki elektrycznie przewodzącemu połączeniu anody ze stalą zbiornika, miejsca ewentualnych 
ubytków emalii stają się katodą i zamiast stali zbiornika rozpuszczeniu ulega anoda magnezowa,  
a korozja zbiornika ulega zatrzymaniu. Anoda magnezowa z powodu generowania prądu ochronnego 
i korozji własnej ulega przy tym stopniowemu rozpuszczeniu i wymaga okresowej wymiany. Zgodnie 
z normą DIN 4753 pierwsza konserwacja powinna być przeprowadzona najpóźniej po 2 latach. 
Następnie zalecana jest kontrola coroczna. O ile z pierwotnej średnicy anody pozostało mniej 
niż 1/3 zaleca się wymianę anody magnezowej na nową. Podstawowa reguła dla nowej anody – 
200 g magnezu na m² emaliowanej powierzchni zbiornika. Bardzo ważnym jest, aby wliczyć też 
powierzchnie wymiennika ciepła (tzw. wężownicy). Więcej na www.anoda-m.pl

Rondo Premium to zbiornik c.w.u. przeznaczony 
do jednofunkcyjnych kotłów gazowych. Zbiornik 
Rondo Premium ma podwójna ochronę – 
pokrywany jest wewnątrz wysokiej jakości 
emalią ceramiczną EXTRA GLASS® nakładaną 
najskuteczniejszą metodą „na mokro” oraz 
dodatkowo zabezpieczany anodą magnezową. 
Dodatkową ochronę zbiornika stanowi technologia 
Dielectric Protection® czyli zabezpieczenie 
antykorozyjne połączeń zbiornika z instalacją

Fo
t. 

Ga
lm

et
 

Fo
t. 

Ro
m

an
 S

ze
w

cz
yk

 / 
SA

N
TI

M
 

http://www.instalreporter.pl


ilość namnażających się bakterii, które nie tylko po-
wodują nieprzyjemny zapach, ale również są niebez-
pieczne dla zdrowia. 

Podsumowując, przyczyną powstawania brzydkie-
go zapachu nie jest materiał, z jakiego został wyko-
nany zasobnik c.w.u, co często sugerują klienci. Za-
zwyczaj problem brzydkiego zapachu wody 
rozwiązuje podniesienie temperatury c.w.u. do war-
tości ok. 60 °C. Po dłuższej nieobecności należy sto-
sować wygrzew wody w zasobniku, a jeżeli urządze-
nia grzewcze mają odpowiednie funkcje – aktywować 
automatyczne, cykliczne podgrzewanie c.w.u. w za-
sobniku (tzw. funkcja antylegionelli lub dezynfekcji 
termicznej). Nie należy zapominać, że regularne prze-
glądy i czyszczenie zasobników c.w.u. oraz wymiana 
anody magnezowej są podstawą sprawnie działają-
cej instalacji c.w.u. Na zakończenie warto dodać,  
że montaż dostępnych na rynku zaworów kulowych 
antybakteryjnych (z zieloną rączką) z dodatkowym 
otworem w kuli, gwarantującym ciągły przepływ wody 
pomiędzy korpusem zaworu a kulą, również zapobie-
ga powstawaniu kolonii bakterii powodujących nie-
przyjemny zapach. 

Wiele regulatorów pokojowych sterujących pracą 
układów kocioł i zasobnik ma wbudowaną funkcję 
termicznej dezynfekcji zasobnika ciepłej wody 
(ochrona przed bakteriami Legionella). Na zdjęciu 
przykładowy regulator calorMATIC 370 firmy Vaillant 
właśnie z taką funkcją
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Zawór kulowy antybakteryjny z dodatkowym otworem w kuli
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JEDNO Z NAJNOWOCZEŚNIEJSZYCH
CENTRÓW LOGISTYCZNYCH 
NASZYCH CZASÓW.
I największy magazyn produktów, 
które tak właściwie są już niedostępne.

Centrum logistyczne Viega, Attendorn-Ennest, Niemcy

Zarówno przy zamówieniach jednego z naszych nowoczesnych systemów, jak i pojedynczych
części zamiennych, które już dawno zostały wycofane z bieżącej sprzedaży, przykładamy 
równie wysoką wagę do nieograniczonej dostępności, jak i do bezwzględnej terminowości. 
Ponieważ tylko w ten sposób możemy dostarczyć dokładnie to, dokładnie wtedy i dokładnie 
tam, gdzie jest to potrzebne – bez żadnych kompromisów. Viega. Connected in quality.
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