Warszawa, dnia 13 listopada 2018 4.

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi
kluczowym warunkiem
zdrowia społeczeństwa

ŻYWNOŚĆ, WODA, POWIETRZE - CZY ŻYJEMY W BEZPIECZNYM OTOCZENIU?

Szczególne znaczenie odpowiedniej jakości wody do picia
dla zdrowia człowieka:
 wielkość i systematyczność spożycia
 szczególne właściwości wody jako rozpuszczalnika

codzienne spożycie wody przez całe życie

- 1,3-2,5 l/d

0,6-3,5 l/d (Özer AE et al., J. Hum. Nutr. Diet., 2015)

- nieporównywalne z innymi środkami spożywczymi

co do czasu i wielkości spożycia
→ odpowiednio wyższe narażenie na zawarte w wodzie

zanieczyszczenia

Średnie dobowe spożycie płynów (l/dobę)
badanie przekrojowe w 13 wybranych krajach, różne strefy klimatyczne
16 276 uczestników, wiek 18-70 lat (średnio 39,8 lat), 7 580 mężczyzn, 8 696 kobiet
7x 24-godzinny zapis spożycia płynów (woda i napoje łącznie)

Meksyk (n=1498) ………
Brazylia (n=1924) ……..
Argentyna (n=507) ……
Hiszpania (n=1240) …..
Francja (n=1534) ………
UK (n=897) ………………
Niemcy (n=1868) ………
Polska (n=1062) ……….
Turcja (n=961) …………
Iran (n=572) …………….
Chiny (n=1466) …………
Indonezja (n=1366) …..
Japonia (n=1381) ………

1,98
2,22
2,30
1,90
1,56
2,32
2,47
1,64
2,21
1,92
1,76
2,28
1,50

(0,97)
(1,11)
(0,99)
(0,81)
(0,67)
(0,86)
(0,89)
(0,54)
(1,06)
(0,80)
(0,92)
(0,91)
(0,64)

Polska:
mężczyźni (n=517) 1,70 l/d (0,53)
kobiety (n=545) 1,57 l/d
(0,55)
ogółem (n=1062) 1,64 l/d
(0,54)
u 32,7% badanych spożycie nie przekracza
75% zaleconego przez EFSA
Ferreira-Pêgo C. et al., 2015

WHO: dobowe spożycie wody = 2 l,
duże zróżnicowanie w populacji - 0,6 l – 3,5 l/d

średnio (n=16276) …… 1,98 (0,95)

WWEIA, Özer at al., 2015)

(CDC/NCHS (NHANES);

Zalecane spożycie dobowe wody ogółem (l/dobę) – EFSA
wiek

spożycie wody
ogółem (l/dobę)

w postaci
płynów/ napojów

0–6 miesięcy ………..

0,68

0,68

6–12 miesięcy ………

0,80–1,00

0,64-0,80

1–2 lata ………………

1,10–1,20

0,88-0,90

2–3 lata ………………

1,30

1,00

4–8 lat ………………..

1,60

1,20

9–13 lata …………….

Polska - dobowe spożycie
wody:
mężczyźni (n=517) 1,70 l/d

chłopcy …………..

2,10

1,60

dziewczęta ………

1,90

1,50

Mężczyźni …………..

2,50

2,00

Kobiety ……………….

2,00

1,60

Kobiety ciężarne …..

+0,30

Kobiety karmiące ….

+0,60-0,70

Osoby starsze ……….

jak dorośli

>14 lat – jak dorośli

kobiety (n=545) 1,57 l/d
ogółem (n=1062) 1,64 l/d
u 32,7% badanych
spożycie wody nie
przekracza 75%
zaleconego przez EFSA

niewielkie rozmiary cząsteczki → przenikanie /wymywanie
składników materiałów kontaktujących się z wodą
dobry rozpuszczalnik substancji o polarnej strukturze cząsteczek:







składniki utworów geologicznych
zanieczyszczenia ze ścieków, wód opadowych i kopalnianych
nawozy i środki ochrony roślin
chemikalia do uzdatniania wody
substancje przenikające z elementów konstrukcyjnych
systemów dystrybucji

znaczna przyswajalność wielu substancji
rozpuszczonych w wodzie

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi –
szczególne znaczenie dla zdrowia człowieka:

 codzienne spożycie wody przez całe życie (1,5-2,5 l/d)
 dobry rozpuszczalnik wielu substancji chemicznych – składniki pochodzenia
naturalnego i antropogenne
 znaczna przyswajalność wielu substancji rozpuszczonych w wodzie
 stałe, codzienne spożycie – ryzyko kumulacji występujących w wodzie
substancji lub kumulacji efektu biologicznego
 łatwo ulega skażeniu kałowemu – powszechnie w wodach powierzchniowych,
ryzyko wodozależnych chorób zakaźnych

Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi
- szczególne znaczenie dla zdrowia człowieka:

 często wymaga uzdatniania → zawiera pozostałości stosowanych w tym
celu chemikaliów i ich zanieczyszczeń

 możliwe szybkie zmiany jakości wody z ujęć powierzchniowych
 trudności techniczne w uzdatnianiu wody – nie zawsze skuteczne (problem
małych wodociągów)

 ocena sensoryczna wody (barwa, mętność, smak i zapach) - podstawa opinii
konsumentów o jej bezpieczeństwie zdrowotnym – bywa zawodna

 służy nie tylko do celów spożywczych → poza ekspozycją doustną także
wziewna i przezskórna

PREFEROWANE ZBIOROWE SYSTEMY ZAOPATRZENIA W WODĘ

 źródło zaopatrzenia o odpowiedniej zasobności i jakości wody

 ochrona i kontrola stanu ujęcia wody
 uzdatnianie i ew. dezynfekcja wody dostosowane do spełnienia

przez wodę wymagań jakościowych, określonych w przepisach prawnych

 chemikalia do uzdatniania i dezynfekcji wody - kontrolowany rodzaj i
poziom zanieczyszczeń

 stabilność dostaw

 stały nadzór sanitarny nad jakością wody i jej bezpieczeństwem
dla zdrowia konsumentów:

- kontrola wewnętrzna i zewnętrzna
- plany bezpieczeństwa wody

PREFEROWANE ZBIOROWE SYSTEMY ZAOPATRZENIA W WODĘ

 odpowiednia, bezpieczna dla zdrowia ludzi jakość wody
 niezawodność dostaw
 możliwe korzystanie z wód powierzchniowych

OGRANICZENIE ZANIECZYSZCZEŃ PRZENIKAJĄCYCH DO WODY

 Zasada wielu barier
 Ujmowanie wód o jak najlepszej jakości

 Uzdatnianie wody ograniczone do niezbędnych procedur

Ludność (%) mająca dostęp do sieci wodociągowej
w Polsce w 2016 r. (GUS, 2017 r.)
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35 331 300
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22 329 300
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13 002 000

Stałemu nadzorowi sanitarnemu podlega jakość wody dostarczanej
tylko za pośrednictwem zbiorowych systemów zaopatrzenia

Ludność (%) mająca dostęp do sieci wodociągowej
w Polsce w latach 2004-2016 r. (GUS, 2017 r.)
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Sieć wodociągowa w Polsce w latach 1998-2016
(GUS, 2017)
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długość sieci (km)
w 2016 r.:

 ogółem 300 989,7 km
 wieś 233 197, 6 km
 miasta 66 901,3 km

miasto

GUS, 2015 r.

Dostęp ludności do sieci wodociągowej w Polsce w 2009 r.
wg województw
(Pracownia Monitoringu Środowiska NIZP-PZH, 2010 r.).

Pobór wody na potrzeby gospodarki narodowej
i ludności w Polsce w latach 1980-2016
GUS, 2017 r.
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Pobór wody na potrzeby sieci wodociągowej
w Polsce w latach 1980-2016
(GUS, 2017 r.)
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wody powierzchniowe

Wody podziemne ujmowane na zaopatrzenie ludności:

• w większym stopniu chronione przed zanieczyszczeniem
• lepsza jakość mikrobiologiczna – często nie wymagają dezynfekcji

• mniejsze ryzyko zanieczyszczenia ściekami (koncentracja zanieczyszczeń)
• większa stabilność składu (mniejsze wahania poziomów zanieczyszczeń)

Wybrane wskaźniki mikrobiologiczne wody surowej z ujęć podziemnych i
powierzchniowych oraz wody przeznaczonej do spożycia (dane Państwowej Inspekcji
Sanitarnej, 2010 r.)
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Pobór wody dla potrzeb wodociągów w Polsce
w latach 1980-2016
-udział procentowy wód powierzchniowych i podziemnych
(GUS, 2017 r.)
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 niezawodność dostaw

bezpieczeństwo
zdrowotne –
zdrowie publiczne
 bezpieczeństwo zdrowotne

 odpowiednie ciśnienie wody

 ocena organoleptyczna

 stan techniczny sieci
 aspekty ekonomiczne
 akceptowalność przez konsumentów
 pozytywna ocena służb sanitarnych –
bezpieczeństwo dla zdrowia

konsumenci

jakość wody
w systemach wodociągowych

REGULACJE PRAWNE:

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi –
regulacje prawne:
•

Dyrektywa Rady 98/83 WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz. Urz. WE L 330 z 05.12.1998, p. 32

•

Dyrektywa Rady 2013/51 EURATOM z dnia 22 października 2013 r. określająca wymagania dotyczące ochrony
zdrowia ludności w odniesieniu do substancji promieniotwórczych w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz. Urz. L 296 z 7.112013, p. 12)

•

Dyrektywa Komisji (UE) 2015/1787 z dnia 6 października 2015 r. zmieniająca załącznik II i III dyrektywy Rady
98/83/WE (Dz. Urz. L 260 z 7.10.2015 p. 6

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (poz. 1566)

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1152)

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi (Dz. U 2017 r., poz. 2294)

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny

odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do
spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2002 r., Nr 204, poz. 1728)

Najwyższe dopuszczalne wartości stężeń ołowiu w wodzie do picia
w regulacjach prawnych obowiązujących w Polsce od 1933 r.
regulacje prawne

Najwyższe dopuszczalne
stężenie

Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej i Spraw Wewnętrznych z dn. 27 sierpnia 1933
o wodzie do picia i potrzeb gospodarczych (Dz. U. 1933, N.79, poz. 562

nie określono

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 listopada 1961 r. w
sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia i potrzeb gospodarczych
(Dz.U. 1961, N.59, poz. 333)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 maja 1977 w sprawie
warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze (Dz,U.
1977, N.18, poz. 72)

0,1 mg/l

0,1 mg/l

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 maja 1990 w sprawie warunków, jakim powinna
odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze (Dz.U. 1990, N.35, poz. 205)

0,05 mg/l

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2000 r. w sprawie warunków, jakim
powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kąpieliskach oraz
zasad sprawowania kontroli jakości wody (Dz. U.2000, N.82, poz. 937)

0,01 mg/l

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań
dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2002, N. 203,
poz. 1718)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2007, N.61, poz. 417)
Rozporządzenie MZ z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015, poz. 1989)
Rozporządzenie MZ z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294)

0,05 mg/l
0,025 mg/l
(1.1.2006-31.12.2012)

0,025 mg/l
0,010 mg/l (od 1.1.2013)
0,01 mg/l
10 μg/l

Parametry jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

istotne dla bezpieczeństwa wody
dla zdrowia ludzi

mające wpływ na ocenę sensoryczną
wody i jej akceptowalność

mogą występować w liczbie i stężeniu
szkodliwie wpływającym na zdrowie ludzi

mogą występować w liczbie i stężeniu
niekorzystnie wpływającym na smak, zapach,
mętność, barwę wody

Załącznik nr 1 do rozporządzenia MZ
z dn. 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294)

Załącznik nr 1 do rozporządzenia MZ
z dn. 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017 r., poz. 2294).

Cz. A, tbl. 1
Cz. B

Cz. C – Parametry wskaźnikowe:
Tbl. 1 – wym. mikrobiologiczne
Tbl. 2 -Wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne

E. coli, enterokoki

akryloamid, antymon, arsen, azotany, azotyny, bor,
benzen, B(a)P, bromiany, chrom, cyjanki,
dichloroetan, fluorki, kadm, miedź, nikiel, ołów,
pestycydy, rtęć, selen, tri- i tetrachloroeten, ΣWWA,
ΣTHm

jon amonu, glin, barwa, chlorki, mangan, mętność,
OWO, pH, przewodność elektrolityczna, siarczany,
smak, sód, zapach żelazo,

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Państwowa Inspekcja Sanitarna, 2008 r.)
- częstość przekroczeń wartości parametrycznych

% oznaczeń przekraczających wartości parametryczne
% oznaczeń mieszczący się w granicach wartości dopuszczalnych
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wskaźniki dodatkowe

Jakość mikrobiologiczna wody przeznaczonej do spożycia Polsce w 2008 r.
-częstość przekroczeń wartości dopuszczalnych (parametrycznych)
(dane Państwowej Inspekcji Sanitarnej).

% próbek nie przekraczających wartości dopuszczalnych
% próbek przekraczających wartości dopuszczalne

Paciorkowce
kałowe
E. coli
Bakterie grupy
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Przekroczenia wartości dopuszczalnych stężeń wybranych parametrów chemicznych
w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi w 2008 r. w badaniach
monitoringowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

>0,4 mg/l
żelazo
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Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294)

§ 3.1. Woda jest zdatna do użycia jeżeli:


jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie
stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego



wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla
zdrowia ludzkiego




nie wykazuje agresywnych właściwości korozyjnych
i spełnia wymagania:

 mikrobiologiczne, określone w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia

 chemiczne, określone w części B załącznika nr1 do rozporządzenia

Jakość wody przeznaczonej do spożycia
dostarczanej ludności przez wodociągi w 2016 r.
wg wydajności wodociągów (GUS, 2017 r. )
% ludności zaopatrywanej w wodę z wodociągów
o wydajności m3 /d
nie odpowiadająca wymaganiom

98,9

98,8

100

100

% zaopatrywanej ludności

97,9

odpowiadająca wymaganiom

<100 m3/d

100-1000 m3/d

1001-10000
m3/d

10001-100000 >1000000 m3/d
m3/d

wydajność wodociągów w m3/d

Jakość wody zgodna z wymaganiami określonymi w przepisach prawnych
–podstawa stwierdzenia przydatności wody do spożycia
-czy równoznaczna ze stwierdzeniem bezpieczeństwa wody
dla zdrowia ludzi?

- wysoce prawdopodobne, że tak jest,
- nawet jeśli pod względem sensorycznym woda budzi zastrzeżenia
konsumentów
ale…

„ABSENCE OF EVIDENCE IS NOT THE SAME
AS THE EVIDENCE OF ABSENCE”



Obecność w wodzie mikroorganizmów lub toksycznych substancji chemicznych, nie
wchodzących w zakres badań wody



Nie wykonywanie badań po usunięciu mniejszych awarii lub
renowacji/modernizacji, zwłaszcza w małych wodociągach



Niewłaściwa technika pobrania, transportu i przechowywania próbki wody, błędne
oznaczenie próbki



Błąd w analizie chemicznej



Opóźnienie w uzyskaniu wyniku badań, wykonywanych w odległym laboratorium

Przykłady epidemii chorób wodozależnych w krajach rozwiniętych– cz.1
miejscowość, kraj, rok zdarzenia

opis

Richmond Heights, USA, 01-03.
1974

1200 zachorowań, prawdopodobnie na czerwonkę bakteryjną,

Bradford, USA, 09-12.1979

3500 przypadków lambliozy; woda dezynfekowana chlorem, lecz

piśmiennictwo
Weissmann et al. (1976)

woda z płytkiego ujęcia podziemnego, chlorowana
Akin & Jakubowski (1986)

nie poddawana filtracji
Bramham, UK, 07.1980

3000 przypadków ostrej infekcji żołądkowo-jelitowej o

Short (1988)

nieustalonej etiologii; chlorowana woda z ujęcia podziemnego
Eagle-Vail, USA, 03.1981

80 przypadków ostrej infekcji żołądkowo-jelitowej,

Hopkins (1986)

prawdopodobnie o etiologii wirusowej; woda filtrowana i
chlorowana
Orangeville, Kanada, 04.1985

241 przypadków zakażeń spowodowanych przez C. jejuni, woda z

Millson et al. (1991)

ujęcia podziemnego, nie poddawana dezynfekcji
Pitssfield, USA, 11.1985-01.1986

3800 przypadków lambliozy; woda powierzchniowa, chlorowana,

Kent et al. (1988)

lecz nie poddawana filtracji
Disraeli, Kanada, 08.1986

3 przypadki kampylobakteriozy i co najmniej 50 zachorowań na
ostrą infekcję żołądkowo-jelitową; woda powierzchniowa, nie
poddawana filtracji ani dezynfekcji

Tessier et al. (1987)

Penticton, Kanada, 06.1986

3000 zachorowań na lambliozę; woda z ujęcia infiltracyjnego, nie

Moorehead et al. (1990)

filtrowana
Oakcreek Canyon, USA, 04,1989

110 z 240 badanych osób rozwinęło objawy ostrego zapalenia

Lawson et al. (1991)

żołądkowo-jelitowego, najprawdopodobniej wywołanego przez
norowirus, woda z prywatnej studni, nie chlorowana
Cabool, USA, 12.1989–01.1990

243 przypadki ostrego zakażenia żołądkowo-jelitowego, w tym 86

Swerdlow et al. (1992)

przypadków krwistej biegunki, 4 przypadki zespołu hemolitycznomocznicowego i 4 zgony; zakażenie E.coli O157:H7, woda w sieci
miejskiej nie chlorowana
Uggelose, Dania,12.1991-01.1992

1400 zachorowań z objawami ostrego zapalenia żołądkowo-

Laursven (1994)

jelitowego, prawdopodobnie o etiologii wirusowej; woda
poddawana filtracji, lecz nie chlorowana
Warrington, UK, 11.1992-02.1993

47 udokumentowanych przypadków kryptosporodiozy w strefie
zaopatrzenia w wodę obejmującą 38 000 ludzi, woda chlorowana,
lecz nie filtrowana

Bridgman et al. (1995)

Przykłady epidemii chorób wodozależnych w krajach rozwiniętych – cz.2

miejscowość, kraj, rok zdarzenia
Milwaukee, USA, 03-04.1993

opis

400 000 przypadków kryptosporodiozy, woda z ujęcia

piśmiennictwo
Mc Kenzie et al. (1994)

powierzchniowego, poddawana filtracji i dezynfekcji
Gideon, USA, 12.1993

600 zachorowań na salmonelozę, 15 hospitalizacji, 7 zgonów;

Clark et al. (1996)

woda z ujęcia podziemnego, nie chlorowana

Walkerton, Kanada, 05-06. 2000

Ponad 2300 przypadków ostrej infekcji żołądkowo-jelitowej,
spowodowanej przez E.coli O157:H7 Campylobacter,
Cryptosporidium , 7 zgonów; woda filtrowana i dezynfekowana

Hrudey et al. (2002)

North Battlefort, Kanada, 04.2001

Od 5100 do 7100 zachorowań na kryptosporodiozę; woda
poddawana filtracji i chlorowaniu

Laing, 2002

Dyrektywa Komisji (UE) 2015/1787
zmieniająca załącznik II i III dyrektywy Rady 98/83/WE:
Krytyczna ocena dotychczasowych rozwiązań:



oparte na wynikach badania wody (ocena produktu końcowego)



ocena z opóźnieniem w stosunku do możliwych następstw zdrowotnych
(głównie zanieczyszczenia mikrobiologiczne)



przypadki nieskutecznej ochrony przed zagrożeniem (epidemie wywoływane
przez pierwotniaki chorobotwórcze z rodzaju Giardia i Cryptosporidium)



zakres analiz wody szeroki, ale nie zawsze trafny



wysoki koszt przy niepewnej skuteczności

Wątpliwości:
system zaopatrzenia bez problemów technicznych
dostarczający wodę o odpowiedniej jakości -



zbieg okoliczności czy wynik wnikliwej analizy zagrożeń?



czy stosowane rozwiązania skuteczne i trwale chronią
jakość wody w sytuacji zagrożenia?

Dyrektywa Komisji (UE) 2015/1787
zmieniająca załącznik II i III dyrektywy Rady 98/83/WE, preambuła, pkt (4):

 zalecenia WHO dotyczące oparcia systemów zaopatrzenia w wodę
na ocenie i zarządzaniu ryzykiem (WSP) →

 norma EN 15975-2 dotycząca bezpieczeństwa zaopatrzenia w
wodę do picia →

→ uznane w skali między narodowej zasady, na których opiera się






produkcja
dystrybucja
monitoring
analiza jakości

wody do picia

Elementy oceny i zarządzania ryzykiem
w dotychczasowym systemie oceny jakości wody









ocena jakości wody ujmowanej



szeroki zakres parametrów objętych monitoringiem



dostosowanie liczby próbek wody do badań do wielkości produkcji wody i liczebności

wykluczenie niektórych wód z możliwości wykorzystania do zaopatrzenia w wodę
strefy ochrony ujęć wody
ocena nowych technologii uzdatniania wody w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego

obligatoryjna dezynfekcja wód powierzchniowych
ocena higieniczna chemikaliów stosowanych w celu uzdatniania wody
ocena higieniczna materiałów i wyrobów stosowanych w systemach zaopatrzenia w
wodę do picia

zaopatrywanej populacji

Rozporządzenie Ministra Środowiska
z dnia 27 listopada 2002 r.
w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe
wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia
(Dz. U. z 2002 r., Nr 204, poz. 1728)
(implementacja Dyrektywy 75/440/EEC)

-3 kategorie jakości wody:
A1 – wymagająca prostego uzdatnienia fizycznego – filtracji i
dezynfekcji

A2 – wymagająca typowego uzdatnienia fizycznego i chemicznego utleniania wstępnego, koagulacji, flokulacji, filtracji,
dezynfekcji

A3 – wymagająca wysokosprawnego uzdatnienia fizycznego i

chemicznego - utleniania, koagulacji, flokulacji, dekantacji,
filtracji, adsorpcji na węglu aktywnym, dezynfekcji

OCENA RYZYKA WG PN-EN 15975-2

UZYSTEMATYZOWANA I UPORZĄDKOWANA,

OBEMUJACA CAŁOŚĆ SYSTEMU ZAOPATRZENIA –
OD UJĘCIA OD PUNKT CZERPALNY U ODBIORCY/KONSUMENTA
Identyfikacja wszelkich potencjalnych zagrożeń dla jakości
wody na każdym etapie systemu  ujmowania
 magazynowania

 uzdatniania
 dystrybucji

oraz środki kontroli ryzyka i ich walidacja

Zanieczyszczenia mogące występować w wodzie ujmowanej
/uzdatnionej o potwierdzonym i możliwym znaczeniu zdrowotnym
 Toksyny sinicowe

 Nitrozoaminy
 Sztuczne środki słodzące
 Bromopochodne opóźniacze palności
 Benzotriazole
 Uboczne produkty dezynfekcji
 Ciecze jonowe
 Środki odurzające
 Środki zapachowe i aromatyzujące
 Kwasy naftowe
 Nanomateriały
 Związki perfluorowane
 Leki i ich metabolity
 Siloksany
 Nadchlorany

Villaneuva C.M et al.: Assessing exposure and health consequences of
chemicals in drinking water. http://dx.doi.org10.1289/ehp.1206229

Dziękuję za uwagę

