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Stosowane w przesz³oœci rury stalowe
ocynkowane dobrze sprawuj¹ siê

przez ok. 30 lat. Jednak podczas u¿ytko-
wania ich przeœwit wewnêtrzny ulega sta-
³emu ograniczeniu wskutek osadzania siê
na œciankach rur kamienia kot³owego
(zwi¹zków wapnia). Podobne zjawisko,
polegaj¹ce na gromadzeniu siê osadu
i zmniejszaniu siê œwiat³a przewodu, na-
stêpuje podczas eksploatacji ¿eliwnych
rur kanalizacyjnych. Dodatkowym czyn-
nikiem niszcz¹cym jest obecny w instala-
cjach stalowych i ¿eliwnych tlen sprzyja-
j¹cy korozji. Dlatego koniecznoœæ wymia-
ny instalacji wodoci¹gowej w naszym do-
mu jest tylko kwesti¹ czasu.

Instalacja wodoci¹gowa 
Obecnie, oprócz rur i kszta³tek stalo-

wych ocynkowanych coraz powszechniej
stosowane s¹ elementy z miedzi lub two-

rzyw sztucznych. Instalacje miedziane
przez lata uchodzi³y za wyj¹tkowo trwa³e
i „luksusowe”, jednak praktyka dowodzi,
¿e ich rzeczywista trwa³oœæ jest zbli¿ona
do instalacji z rur ocynkowanych. Nato-
miast koszt wykonania jest czêsto kilka-
krotnie wy¿szy. Mniej kosztownym i trwa-
³ym rozwi¹zaniem s¹ coraz powszechniej
stosowane instalacje z tworzyw sztucznych.
Maj¹ one zalety instalacji miedzianych (ni-
skie opory przep³ywu), jednoczeœnie s¹ sto-
sunkowo ³atwe w monta¿u i zapewniaj¹
wysok¹ trwa³oœæ. Niektórzy instalatorzy
jednak nieufnie odnosz¹ siê do mo¿liwoœci
wykonania trwa³ych i odpornych na czyn-
niki eksploatacyjne po³¹czeñ klejonych lub
zgrzewanych.

Wymiana instalacji wodnej domu po-
lega na usuniêciu starych rur i mocuj¹-
cych je haków oraz zast¹pieniu ich nowy-
mi, odpowiednimi wymiarowo, elementa-

mi instalacji. Jeœli wczeœniej wykonano
rozprowadzenia na powierzchni œcian, to
ich wymiana nie spowoduje nadmiernych
trudnoœci. Nieco wiêkszej komplikacji
dostarczy nam stara instalacja podtynko-
wa. Konieczne bowiem jest usuniêcie
warstwy tynku lub starych ok³adzin
œciennych zakrywaj¹cych rury. Remont
instalacji mo¿e byæ te¿ okazj¹ do schowa-
nia przewodów pod tynkiem lub ok³adzi-
nami œcian. Wszystko jednak zaczyna siê
od trasowania przewodów, czyli wyzna-
czenia ich przebiegu �. W praktyce wy-
konuje siê je przy pomocy listwy i kredy
lub ciesielskiego o³ówka. Nastêpnie czeka
nas wykucie bruzd o odpowiednich wy-
miarach. Na tym etapie robót wiele zale¿y
od rodzaju materia³u, z którego wykona-
no œciany. Bruzdy naj³atwiej jest wykonaæ
w œcianach z gazobetonu. W zasadzie mo-
¿emy mówiæ o „wycinaniu” ich w miêk-
kim materiale. Najwiêcej problemów ma-
my do pokonania w przypadku œcian be-
tonowych. Na szczêœcie, w budynkach
jednorodzinnych rzadko bywaj¹ stosowa-
ne. W przypadku materia³ów ceramicz-
nych pe³nych bruzdy wykuwamy wzd³u¿
ich spoin poziomych.  Rury mocujemy do
œciany hakami lub obejmami przytwier-
dzanymi wkrêtami z ko³kami rozporowy-
mi �. W przypadku stosowania rur
z tworzyw sztucznych, wsporniki mocuj¹-
ce s¹ integraln¹ czêœci¹ systemu. Podob-
nie jest w systemach z elementami mie-
dzianymi. 

Wykonywanie po³¹czeñ rur i kszta³-
tek zale¿y od rodzaju zastosowanego ma-
teria³u, a w³aœciwie systemu instalacyjne-
go. W przypadku instalacji z tworzyw
sztucznych stosowane s¹ zarówno po³¹-
czenia klejone, zgrzewane (doczo³owe,
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wodoci¹gowa
i kanalizacyjna

Bez instalacji wodoci¹go-
wej i kanalizacyjnej nie
sposób obejœæ siê
w ¿adnym domu.
Jej sprawnoœæ i trwa³oœæ
w sposób zasadniczy
wp³ywaj¹ na komfort
mieszkania. 
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fot. Wavin Metalplast – Buk



mufowe lub rzadziej elektrooporowe), za-
ciskowe lub skrêcane. Instalacje miedzia-
ne wymagaj¹ stosowania po³¹czeñ lutowa-
nych. Natomiast montowanie tradycyjnej
instalacji z rur stalowych ocynkowanych
wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ przygotowania
po³¹czeñ gwintowanych. Obróbkê koñcó-
wek rur przeprowadza siê zazwyczaj
w miejscu monta¿u za pomoc¹ gwintow-
nic rêcznych (konieczne jest imad³o) lub
gwintownic elektrycznych. Pamiêtaæ na-
le¿y o posmarowaniu przed gwintowa-
niem koñcówki rury olejem maszynowym
i usuwaniu wiórów co pó³ obrotu. Warto,

dla poprawy jakoœci wykonanego gwintu,
powtórzyæ gwintowanie tego samego ele-
mentu dwu- lub trzykrotnie. Przed osta-
tecznym monta¿em kolejnych fragmen-
tów instalacji stalowej warto przeprowa-
dziæ „monta¿ próbny”, czyli po³¹czyæ ele-
menty bez uszczelnienia. Takie postêpo-
wanie pozwoli sprawdziæ prawid³owoœæ
doboru d³ugoœci poszczególnych odcin-
ków rur. 

Ostateczny monta¿ przeprowadzamy
z u¿yciem uszczelnienia. Tradycyjnym je-
go rodzajem s¹ paku³y lniane nasycone
pokostem, odpowiednio nawiniête (zgod-

nie z kierunkiem skrêcania) na gwint po-
³¹czenia. W praktyce spotyka siê próby
pokrywania paku³ mini¹. Takie postêpo-
wanie jest niedopuszczalne ze wzglêdu na
mo¿liwoœæ przenikania szkodliwego dla
naszego zdrowia o³owiu (sk³adnika farby)
do wody pitnej. Z powodzeniem do
uszczelniania po³¹czeñ mo¿na stosowaæ
taœmy teflonowe nawijane na gwinty. Nie-
dopuszczalne jest spawanie rur wodoci¹-
gowych! 

W domu jednorodzinnym nie jest ko-
nieczne montowanie zaworów odcinaj¹-
cych przy ka¿dym podejœciu. Warto nato-
miast stosowaæ w nowej instalacji tzw. za-
wory kulowe w miejscach wskazanych
w projekcie. Przy ka¿dym zaworze nale¿y
wykonaæ, przynajmniej jednostronnie,
tzw. z³¹cze rozbieralne. Jest to mo¿liwe
dziêki zastosowaniu tzw. d³ugiego gwintu
– ³¹cznika gwintowanego potocznie nazy-
wanego „muf¹” i przeciwnakrêtki lub
„œrubunku”, czyli jak chc¹ go nazywaæ
specjaliœci: dwuz³¹czki nakrêtno-wkrêt-
nej, nazywanej tak¿e „holendrem”. Z³¹cze
rozbieralne pozwoli na ewentualn¹ wy-
mianê zaworu bez koniecznoœci demonta-
¿u znacznego odcinka instalacji wodoci¹-
gowej. W przypadku stosowania bojlera
do przygotowania c.w.u., hydroforu lub
ogrzewaczy przep³ywowych, iloœæ z³¹cz
rozbieralnych gwa³townie wzrasta. Nie-
zbêdne jest bowiem ich wykonanie przy
ka¿dym podejœciu do urz¹dzenia, np. przy
zaworach bezpieczeñstwa. 

Po wykonaniu próby szczelnoœci no-
wej instalacji (próby ciœnieniowej), przy-
stêpujemy do licowania bruzd zapraw¹.
Niedopuszczalne jest stosowanie gipsu
ze wzglêdu  na jego agresywnoœæ che-
miczn¹ wobec metali. Przed zatynkowa-
niem bruzd warto jednak odizolowaæ no-
we rury od zaprawy wype³niaj¹cej. Daw-
niej do tego celu z powodzeniem stoso-
wano tekturê falist¹, obecnie – piankê
PUR (tward¹) lub gotowe elementy izo-
luj¹ce, wykonane z miêkkiej pianki.
W ten sposób oszczêdzimy sobie niespo-
dzianek wynikaj¹cych z odspajania siê
p³ytek ok³adzin lub ich pêkania w kon-
sekwencji powstawania naprê¿eñ w ru-
rach. W przypadku odcinków instalacji
przebiegaj¹cych przez pomieszczenia
nieogrzewane, warstwa izolacji na ru-
rach zapobiegnie zjawisku roszenia
(powstawania skroplin z pary wodnej)
na powierzchni elementów instalacji,
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� Przyk³ad wyznaczania przebiegu przewodów wodoci¹gowych na œcianie z cegie³

przewód ciep³ej wody

przewód zimnej wody

piony wodoci¹gowe
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� Mocowanie przewodów do œcian: a) hakami, b) obejmami, c) obejmami do œcian dzia³owych
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a w przypadku rozga³êzieñ prowadz¹-
cych wodê ciep³¹, ograniczy jej sch³adza-
nie. Innym wa¿nym elementem nowej
instalacji jest przygotowanie po³¹czeñ do
monta¿u baterii. Wa¿ne jest nie tylko za-
chowanie rozstawu pomiêdzy rurami
prowadz¹cymi wodê zimn¹ lub ogrzan¹,
ale tak¿e wykonanie wyprowadzeñ.
W miarê mo¿liwoœci koniec kolanka po-
winien licowaæ z ok³adzin¹ œciany lub
byæ w niej nieco zag³êbiony. W tym dru-
gim przypadku bez k³opotów dobierze-
my odpowiedniej d³ugoœci przed³u¿kê
pozwalaj¹c¹ na prawid³owe wkrêcenie
krzywki koryguj¹cej rozstaw rur dopro-
wadzonych do baterii.

Wymiana instalacji
kanalizacyjnej
Stosowane powszechnie w budyn-

kach z kilku poprzednich dekad rury ¿e-
liwne maj¹ dostateczn¹ trwa³oœæ, aby s³u-
¿yæ przez ponad 50-60 lat. Jednak warto
wiedzieæ, ¿e rury i kszta³tki (trójniki, ko-
lanka, ³uki) wytworzone z ¿eliwa i zabez-
pieczone przed korozj¹ metod¹ asfaltowa-
nia, stawiaj¹ odprowadzanym przez nie
œciekom stosunkowo du¿e opory przep³y-
wu. Wynika to z doœæ niskiej g³adkoœci
wewnêtrznej przewodów. Wieloletnie
u¿ytkowanie prowadzi do powstawania
na wewnêtrznych powierzchniach rur
warstwy t³ustego osadu. Stopniowe po-
wiêkszanie siê jego gruboœci prowadzi do
ograniczenia, nawet o 50-60%, œwiat³a we-

wnêtrznego rur kanalizacji. Oznacza to
spowolnienie przep³ywu nieczystoœci
i dalsze powiêkszanie siê gruboœci osadu,
co w koñcu musi doprowadziæ do zagro-
¿enia zapchaniem odp³ywu. Stosowane
metody udra¿niania (chemiczne i mecha-
niczne) z regu³y poprawiaj¹ sytuacjê tylko
na krótki czas. Powoduj¹ natomiast przy-
spieszon¹ korozjê elementów instalacji
i mo¿liwoœæ powstawania przecieków.
Odrêbny problem stanowi¹ po³¹czenia
kielichowe – „tradycyjnie” wype³niane
betonem oraz (spotykane w praktyce) od-
cinki instalacji wykonane z tzw. rur „czar-
nych”, czyli stalowych. Dlatego wymiana
instalacji kanalizacyjnej (odp³ywowej)
podczas remontu jest zwykle konieczna.
Nale¿y przy tym pamiêtaæ, ¿eby prawi-
d³owo pod³¹cyæ przybory sanitarne �.
Obecnie stosowane kszta³tki i rury naj-

czêœciej wykonane s¹ z PVC,  rzadziej
z polipropylenu (PP) lub innych rodza-
jów tworzyw sztucznych �. Podstawow¹
zalet¹ nowoczesnych rozwi¹zañ materia-
³owych jest praktycznie znikomy opór
przep³ywu i... ca³kowity brak gromadze-
nia siê we wnêtrzu instalacji jakichkol-
wiek osadów naœciennych. Ponadto rury
i kszta³tki kanalizacyjne z PVC s¹ lekkie,
trwa³e i niezbyt kosztowne. £¹czenie po-
szczególnych odcinków, dziêki uszczel-
nieniom kielichowym z gumowymi
uszczelkami pierœcieniowymi, jest czyn-
noœci¹ ³atw¹, a uzyskane z³¹cza maj¹ cha-
rakter rozbieralny �. Z zaleceñ praktycz-
nych, warto przypomnieæ o stosowaniu
podczas monta¿u substancji u³atwiaj¹-
cych wsuwanie koñca bosego rur do koñ-
cówek zakoñczonych kielichem, np. p³y-
nu do mycia naczyñ lub myd³a w p³ynie.
Dziêki zmniejszeniu oporów tarcia miê-
dzy rur¹ a gumow¹ uszczelk¹ unikniemy
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� Dziêki kielichowym zakoñczeniom rur z PVC uszczelnianym gumowymi pierœcieniami z³¹cze
mo¿na rozebraæ

� Obecnie najczêœciej instalacjê kanalizacyj-
n¹ wykonuje siê z tworzyw sztucznych
(fot. Wavin Metalplast-Buk)

� Przy wymianie instalacji kanalizacyjnej nale¿y prawid³owo pod³¹czyæ przybory sanitarne
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przemieszczenia siê jej lub zmiany u³o¿e-
nia (skrêcenia uszczelki) w przeznaczo-
nym dla niej rowku, stanowi¹cym ele-
ment kielicha. W przypadku przenikania
pionów przez szachty lub œciany koniecz-
ne jest wykonanie tulei z rury o wiêkszej
œrednicy i wype³nienie szczeliny miêdzy
tulej¹ a stropem lub œcian¹ materia³em
trwale plastycznym. Takie rozwi¹zanie
zapewni mo¿liwoœæ swobodnych zmian
wymiarowych rur, wynikaj¹cych z rozsze-
rzalnoœci termicznej materia³u. W przy-
padku wymiany instalacji kanalizacyjnej
w domu jednorodzinnym nale¿y zastoso-

waæ rury i kszta³tki o przekrojach takich
samych, jak usuwane. Konieczne jest tak¿e
wykonanie odpowietrzeñ pionów �. Ele-
menty odp³ywu mocujemy do œcian za po-
moc¹ skrêcanych wsporników z PVC lub
wsporników stalowych z tulej¹ gumow¹.
Podczas monta¿u nie nale¿y nadmiernie
dokrêcaæ zacisków, aby zapewniæ instala-
cji mo¿liwoœæ kompensowania naprê¿eñ
termicznych powstaj¹cych w instalacji
np. podczas odp³ywu ciep³ej wody. Po-
prawnie wykonana nowa instalacja z two-
rzywa sztucznego bêdzie funkcjonowa³a
bezawaryjnie przez kilkadziesi¹t lat.      �
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� Schematy pionów kanalizacyjnych i pod³¹czeñ do przyborów: a) przybory s¹ rozmieszczone na dwóch piêtrach, b) przybory znajduj¹ siê na jednej
kondygnacji
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Ceny

Rury instalacyjne stalowe 6-8 z³/m.b.

Rury instalacyjne miedziane 5-7 z³/m.b.

Rury instalacyjne z tworzywa3-6 z³/m.b.

Zawory kulowe przy³¹czeniowe
6-12 z³/szt.

Rury kanalizacyjne z  PVC 4-10 z³/m.b.

Kszta³ki kanalizacyjne 2-6 z³/szt.

Uchwyty  do rur 2-3 z³/szt.


