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Stanisław Witczak, Adam Postawa

Metale i substancje towarzyszące
w wodach do picia — COST Akcja 637

Metals and Related Substances in Drinking Water —
COST ACTION 637

Słowa kluczowe wody przeznaczone do picia, metale i substancje towarzyszące

Key words drinking water, metals and related substances

Abstract The revised EU drinking water directive (98/83/EC) sets a range of
standards for metals and related substances in drinking water. A num-
ber of these standards have been tightened and the revised directive
requires compliance to be assessed at the point of use. The magnitude
of problems with some metals in drinking water is not fully appreciated
in all European countries. The COST Action addresses these problems
through four working groups that focus on (1) plumbosolvency con-
trol, (2) cuprosolvency control, (3) other metals and related substances,
including arsenic and nickel, and (4) the socio-economic and environ-
mental impact of corrective measures.
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Wprowadzenie 
Zanieczyszczenie wód przeznaczonych do picia metalami zachodzi w trakcie całego pro-
cesu pozyskania (ujmowania), uzdatniania i przesyłania wody do końcowego odbiorcy. 
Niektóre zanieczyszczenia są łatwe do wykrycia i wyeliminowania, inne znacznie trudniej-
sze. Dyrektywa dotycząca wód przeznaczonych do spoŜycia (Dyrektywa, 1998) ustanawia 
obligatoryjne, oparte na przesłankach zdrowotnych, standardy dla siedmiu metali (Sb, Cd, 
Cr, Cu, Pb, Hg, Ni) i dwóch metaloidów (As, Se) oraz mniej restrykcyjne zalecenia dla 
dalszych czterech metali (Al, Fe, Mn, Na). Wskazania te zostały w pełni zaimplemen-
towane w aktualnym rozporządzeniu Ministra Zdrowia (Rozporządzenie, z dnia 29 marca 
2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi).  

Problem obejmuje szereg zagadnień związanych z występowaniem metali i metaloidów 
w wodach powierzchniowych i podziemnych stanowiących surowiec dla przygotowania 
wód pitnych, uŜycie metali w procesie uzdatniania, w sieci wodociągowej i armaturze 
indywidualnych odbiorców, urządzeniach domowych oraz związkach chemicznych 
stosowanych w kontroli (zapobieganiu) korozji. Niektóre z tych zagadnień są proste 
i dobrze poznane inne bardzo skomplikowane i trudne do rozwiązania. Dyrektywa Unii 
Europejskiej dotycząca wód do picia (98/83/EC) ustala rygorystyczne normy redukujące 
zawartość ołowiu w wodach przeznaczonych do spoŜycia, mające na celu ochronę zdrowia 
ludzkiego. Zawartość 25 µg/dm3 stała się wartością progową dla wód dostarczanych końco-
wym uŜytkownikom (indywidualny kran) w roku 2003. Wymaganie to zostanie zaostrzone 
do 10 µg/dm3 w grudniu 2013 roku. W celu spełnienia tych standardów niezbędna będzie 
między innymi wymiana wszystkich rur i przyłączy ołowianych lub ciągłe dozowanie 
inhibitorów korozji. Badania korozyjności wykazały, Ŝe jeŜeli w sieci wodociągowej 
obecne są rury ołowiane, w większości systemów zaopatrzenia w wodę konieczne jest 
podjęcie działań ograniczających skalę zjawiska wymywania ołowiu. Problem ten jest 
często bagatelizowany przez zarządzających systemami zaopatrzenia w wodę i uŜytkow-
ników w Europie. Niektóre kraje mają bardzo ograniczone doświadczenia w tej dziedzinie, 
gdyŜ do niedawna praktyka badania wód nie uwzględniała poboru próbek w punkcie koń-
cowego odbioru przez konsumenta, koncentrując się na opróbowaniu sieci dystrybucyjnej, 
czyli najczęściej przed miejscami stosowania rur ołowianych w instalacjach. Skala proble-
mu nie została dotychczas w pełni określona. Istnieją takŜe obawy przed środowiskowymi 
skutkami stosowania ortofosforanów jako inhibitorów korozji, szczególnie ich wpływem na 
jakość wód powierzchniowych, do których w efekcie by się dostawały.  

Wpływ ołowiu na zdrowie ludzkie był badany między innymi w Szkocji. Wykazano nieko-
rzystny wpływ tego metalu na rozwój dzieci (obniŜenie IQ i niedobór wzrostu). Oddziały-
wanie ołowiu na zdrowie ludzkie nie zostało dotychczas ocenione ilościowo w skali całej 
Europy jednak jego negatywny wpływ na ludzkie zdrowie jest generalnie uznawany 
(WHO, 2004). 

Historycznie miedź w wodach pitnych traktowano jako problem estetyczny, związany 
z zielonymi nalotami na urządzeniach sanitarnych i odzieŜy po praniu. Badania wpływu 
miedzi na zdrowie ludzkie nie dają jednoznacznych wyników. Wskazuje się na moŜliwość 
powodowania nudności. SpoŜywanie miedzi moŜe mieć takŜe wpływ na wywołanie choroby 
Alzheimera, aczkolwiek wyniki innych badań wskazują raczej na jej rolę ochronną. 
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Występowanie arsenu w wodach nie było traktowane jako istotny problem, lecz kiedy dyrek-
tywa UE z 1980 roku została zmodyfikowana w roku 1998 (Dyrektywa, 1998) zawartość 
dopuszczalna została obniŜona z 50 µg/dm3 do 10 µg/dm3. Ta nowa wartość graniczna jest 
przekraczana w wodach pozostających w kontakcie ze skałami wulkanicznymi, co stwierdzono 
w niektórych częściach Anglii, Węgier, Austrii i Słowacji a moŜliwe przekroczenia wystąpić 
mogą takŜe w innych częściach Europy, w tym w Polsce (Kotlina Kłodzka). 

śelazo i mangan są z przyczyn naturalnych obecne w większości wód podziemnych Polski 
w stęŜeniach wielokrotnie przekraczających dopuszczalną zawartość w wodach przeznaczonych 
do spoŜycia (Witczak, Adamczyk, 1995; Macioszczyk, Dobrzyński, 2002). Są to stęŜenia 
zazwyczaj łatwo usuwane w procesach fizyczno-chemicznego uzdatniania. Częstym źródłem 
pochodzenia Ŝelaza w wodach sieci wodociągowej są stare skorodowane rury Ŝeliwne. Jest to 
materiał od dawna i powszechnie stosowany w budowie rurociągów wodnych. 

Nikiel, wykazujący działania alergizujące, występuje w wodach naturalnych zazwyczaj 
w stęŜeniach mniejszych od dopuszczalnych. Zawartość niklu w wodzie z kranu konsumen-
ta moŜe wzrastać na skutek ługowania wewnętrznych powierzchni armatury wykonanej ze 
stali nierdzewnej oraz z elementów grzewczych kotłów, bojlerów i czajników domowych. 
Europejski propozycje przepisów dotyczących zaopatrzenia w wodę skierowane są na 
wyeliminowanie uŜycia elementów niklowanych z bezpośredniego kontaktu z wodami 
pitnymi. Nie dotyczy to jednak sprzętu AGD indywidualnych uŜytkowników.  

Wraz z rozwojem metod analitycznych i wdraŜaniem systemów kontroli jakości oznaczanie 
zawartości poszczególnych metali i związanych z nimi substancji w wodach przestało być 
problemem. Pozostał nim sposób przeprowadzenia opróbowania. Generalnie, opróbowanie 
prowadzone z odpowiednią częstotliwością daje wiarygodne informacje o zawartości metali 
wodach surowych i metali dodawanych bądź usuwanych z wody w procesach uzdatniania. 
Znacznie trudniejsze jest przedstawienie charakterystyki zawartości metali pochodzących 
z sieci dystrybucyjnej, przyłączy, wewnętrznej sieci w budynkach i armatury oraz indywi-
dualnych urządzeń AGD (na przykład Cu, Ni, Pb), gdyŜ zachodzące reakcje wykazują 
zróŜnicowanie czasowe i przestrzenne. 

Stosuje się trzy procedury opróbowania, które mogą dawać bardzo zróŜnicowane wyniki: 

� opróbowanie losowe (Random DayTime sampling — RDT) — próbki pobierane w lo-
sowo wybranym momencie, w losowo wybranych mieszkaniach bezpośrednio z kranu 
uŜytkownika, bez wcześniejszego przepłukania; 

� rutynowy monitoring jakości wód (Routine Spot sampling — RS) — pobór próbek 
odbywa się z wybranych punktów uznanych za reprezentatywne dla całego systemu 
zaopatrzenia w wodę; ta sieć monitoringowa najczęściej nie uwzględnia punktów 
końcowego poboru wody przez uŜytkowników indywidualnych; 

� opróbowanie wód stagnujących (Stagnation sampling) — pobór próbek odbywa się po 
upływie określonego czasu pozostawania wody w kontakcie z rurociągiem lub armaturą. 

Nie ma wątpliwości, Ŝe te róŜnice w podejściu i niewielka częstotliwość opróbowania 
tłumaczą, dlaczego niektóre kraje europejskie dostrzegają problem a inne nie i dlaczego 
działania podejmowane w poszczególnych krajach są tak zróŜnicowane. 
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Z doświadczeń brytyjskich wynika, Ŝe przy odpowiedniej liczbie pobieranych próbek 
najbardziej reprezentatywne wyniki daje opróbowanie losowe punktów końcowego odbioru 
(kran uŜytkownika) wykonane metodą RDT 

ZałoŜenia, cele i struktura Akcji COST 637 
Akcja 637 jest realizowana w ramach pogramu COST (European Cooperation in the field 
of Scientific and Technical, Research), który jest niezaleŜny od innych programów ale 
wspomagany między innymi przez Programy Ramowe jak FP6 czy FP7. Cele i zakres 
poszczególnych Akcji moŜna znaleźć na stronie internetowej COST (www.cost.esf.org). 
Akcje słuŜą przede wszystkim wymianie doświadczeń, chociaŜ mogą stanowić wstęp do 
przygotowania specjalnych projektów badawczych. Głównym celem Akcji 637 jest 
poprawa kontroli nad zawartością metali i substancji towarzyszących w wodach przezna-
czonych do spoŜycia oraz zminimalizowanie wpływów środowiskowych wywołanych 
przez stosowane techniki ograniczania zawartości metali. Cele szczegółowe to stworzenie 
aktywnego i rozwijającego się forum wymiany wiedzy o metalach i substancjach towarzy-
szących w wodach przeznaczonych do picia, promowanie prawidłowych działań w zakresie 
ograniczenia zawartości metali i substancji towarzyszących w wodach przeznaczonych do 
picia, bardziej krytyczna ocena środowiskowych i socjoekonomicznych skutków stosowa-
nych środków ograniczających oparta na wymianie doświadczeń praktyków oraz stymulo-
wanie rozwoju współpracy europejskiej w dziedzinie badań i projektów edukacyjnych. 

Okres realizacji Akcji COST 637 obejmuje lata 2006–2010. Program naukowy podzielony 
został na cztery główne kierunki zainteresowań. Działania prowadzone będą w 4 grupach 
roboczych koncentrujących się na: (1) kontroli i ograniczeniu rozpuszczania ołowiu; (2) 
kontroli i ograniczeniu rozpuszczania miedzi; (3) występowaniu nadmiernych stęŜeń 
innych metali i substancji towarzyszących w tym szczególnie arsenu i niklu; (4) socjo-
ekonomicznych i środowiskowych skutkach podejmowanych działań zapobiegawczych 
(korygujących). Grupy robocze będą rozwijać europejska wymianę najbardziej niezbę-
dnych informacji poprzez organizowanie spotkań roboczych i konferencji, szkoleń 
i wzajemnych wizyt. Będą takŜe realizować międzynarodowe programy badawcze. Powin-
no to doprowadzić to do lepszego poznania moŜliwych skutków działania metali i substan-
cji im towarzyszących na ludzkie zdrowie i ustalenia zakresu niezbędnych działań zmierza-
jących do zminimalizowania problemów związanych z metalami w wodach do picia. 

Uczestnikami Akcji 637 jest aktualnie 18 państw europejskich: Austria, Czechy, Dania, 
Finlandia, Grecja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Niemcy, Polska, Portugalia, Turcja, Węgry, 
Wielka Brytania, Włochy. 

Na czele Akcji stoi Komitet Zarządzający, którego przewodniczącym jest dr Colin Hayes 
z Uniwersytetu Swansea (UK) oraz reprezentanci krajowi. Krajowym przedstawicielem 
Polski jest prof. Stanisław Witczak z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 

WaŜną cechą Akcji jest organizacja węzłów (klastrów) narodowych przez kaŜdego z repre-
zentantów krajowych. Grupy narodowe, nie są finansowane z funduszy europejskich mogą 
być zorganizowane w sposób najlepiej odpowiadający kaŜdemu z krajów-uczestników, aby 
zapewnić rozwój aktywności i nawiązywanie najbardziej efektywnej współpracy naukowej 
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i technicznej. Struktura ta zapewnia grupom roboczym wsparcie najlepszych ekspertów 
z kaŜdego kraju-uczestnika (niekoniecznie przedstawiciela krajowego). Grupy robocze 
mają ściśle określone zakresy działania zgodne z uzgodnionymi warunkami i ponoszą 
odpowiedzialność przed Komitetem Zarządzającym. KaŜda grupa robocza będzie się 
zbierać na dorocznym spotkaniu roboczym otwartym dla wszystkich zainteresowanych 
stron. Spotkania robocze będą pobudzać i konsolidować konkretne działania grup robo-
czych. RównieŜ, co rok organizowane będą międzynarodowe konferencje na temat metali 
i substancji towarzyszących w wodach pitnych. Programy konferencji ustalane będą 
poprzez dobór zaproszonych uczestników i publikowanie informacji o moŜliwości udziału 
w konferencji na cały świat. W ten sposób zapewnione zostanie równowaga i powszech-
ność. Tegoroczna konferencja odbędzie się w październiku w Turcji (Antalya), a warunki 
i zakres konferencji moŜna znaleźć na stronie Akcji 637 (www.meteau.org). 

Spodziewane efekty działa ń w ramach Akcji COST 637 
Korzyści z wyników Akcji czerpać mogą europejskie organy prawotwórcze, rządy 
poszczególnych krajów, instytucje naukowe i uczelnie, zarządy gospodarki wodnej i firmy 
zaopatrzenia w wodę, administracja ochrony zdrowia i w końcu uŜytkownicy wody. 
Planuje się lepsze ujednolicenie, w skali Europy, podejścia do problemu metali i substancji 
towarzyszących w wodach przeznaczonych do spoŜycia, z uwzględnieniem lokalnej 
specyfiki. Nastąpi znaczące podniesienie zgodności ze standardami dla metali i substancji 
towarzyszących określonymi w Dyrektywie dotyczącej wód do picia (Dyrektywa, 1998). 
Rozwiązanie problemu występowania ołowiu w wodach pitnych przyczyni się do poprawy 
ochrony zdrowia publicznego w Europie. Wyjaśnione zostanie czy konieczne będzie 
ograniczenie stosowania rur miedzianych w sieciach wodociągowych. Generalnie wzrośnie 
poziom wiedzy o potencjalnym znaczeniu poszczególnych metali dla zdrowia człowieka, 
co przyczyni się do udoskonalenia przepisów dotyczących konstrukcji produktów 
pozostających w kontakcie z wodą do picia — europejskiego systemu dopuszczeń (EAS). 
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