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Zimn  i ciep  wod  w domu mo na zapew-

ni  na ró ne sposoby. Tak e instalacj  wo-

doci gow  wewn trz domu mo na ró nie 

wykona , wybrawszy jeden z wielu dost p-

nych na rynku materia ów. Ka dy z nich b -

dzie dobry, je li zostanie zastosowany zgod-

nie z przeznaczeniem, a instalator wykona 

prac  rzetelnie.

Woda z wodoci gu
Je li to mo liwe, warto przy czy  dom do sie-

ci wodoci gowej.

Przy cze wodoci gowe. Przy cze czy in-

stalacj  wodn  w domu z zasilaj cym j  wo-

doci giem. Niezb dnymi elementami przy -

cza s :

zasuwa umo liwiaj ca odci cie dop ywu 

wody z wodoci gu;

wodomierz (licznik poboru wody);

zawory odcinaj ce.

Dalsze elementy tworz  instalacj  domow .

Za wodomierzem montuje si  zawór 

zwrotny (przeciwska eniowy), zabezpie-

czaj cy przed cofni ciem si  wody z insta-

lacji domowej do wodoci gu w razie zani-

ku ci nienia wody. Za zaworem montuje si

wst pny filtr mechaniczny, wychwytuj -

cy z wody wodoci gowej zanieczyszczenia 

sta e (na przyk ad piasek i rdz ), oraz zawo-

ry odcinaj ce, umo liwiaj ce wymian  filtra 

bez opró niania instalacji. 

Rur  przy cza uk ada si  ze sta ym spad-

kiem min. 2–3% (2–3 cm na metr d ugo ci 

przewodu) w kierunku od domu do wodo-

ci gu ulicznego. Umo liwia to sta e odpo-

wietrzanie instalacji, a w razie potrzeby – 

tak e jej opró nienie. 

Zalety i wady wodoci gu. O jako  wody 

wodoci gowej troszczy si  jej dostawca, jest 

ona uzdatniana i systematycznie badana. 

Ponadto dociera do domu pod ci nieniem, 

nie musimy wi c montowa  zestawu hydro-

forowego.

Zdarza si , e woda z wodoci gu nie spe -

nia naszych oczekiwa . Cho  stacj  uzdat-

niania opuszcza odpowiednio oczyszczona, 

to p yn c ruroci gami, mo e zosta  wtórnie 

zanieczyszczona, cho by przez osady znaj-

duj ce si  w rurach. To do  cz ste zjawi-

sko, bo wci  eksploatowane s  nawet stu-

letnie ruroci gi. Dlatego warto zainstalowa

w domu kilkustopniowy filtr, oczyszczaj -

cy przynajmniej wod  przeznaczon  do spo-

ycia.

Woda wodoci gowa mo e mie  te  zbyt 

niskie ci nienie. Zdarza si  to zw aszcza 

w domach po o onych na wzniesieniu po-

wy ej wodoci gu lub w miejscowo ciach, 

w których wydajno  sieci jest zbyt niska, 

zw aszcza w okresach najwi kszego poboru, 

np. wieczorami, lub latem, gdy mieszka cy 
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u ywaj  wody wodoci gowej do podlewania 

ogrodów. W takiej sytuacji warto zasila  in-

stalacj  domow  nie bezpo rednio z wodo-

ci gu, ale za po rednictwem podnosz cego 

ci nienie zestawu hydroforowego. 

Woda z w asnego uj cia
Lokalizacja studni. Niezale nie od rodzaju 

studnia musi znale  si  w okre lonej odleg- 

o ci od granic dzia ki oraz innych znajdu-

j cych si  na niej obiektów. Spe nienie tych 

wymaga  mo e by  bardzo trudne, zw asz-

cza gdy dzia ka jest nieskanalizowana, a my 

planujemy budow  przydomowej oczysz-

czalni cieków.

Zbiornik na wod . Woda z w asnego uj -

cia wymaga zmagazynowania w zbiorniku 

– inaczej ka de odkr cenie kranu wymaga-

oby uruchomienia pompy, co by oby nie-

wygodne i bardzo skróci o ywotno  tego 

urz dzenia. Najcz ciej stosuje si  zesta-

wy hydroforowe z o one z pompy zasysa-

j cej wod  i zbiornika ci nieniowego (czy-

Schemat przy cza wodoci gowego. Cz  od wodoci gu ulicznego do wodomierza jest w asno ci

przedsi biorstwa wodoci gowego. Reszta to ju  instalacja domowa, nale ca do nas

Minimalne odleg o ci pomi dzy studni  a innymi obiektami. Gdy nie ma innej mo liwo ci, dopuszcza 

si  lokalizacj  studni na granicy dzia ek, z zachowaniem pozosta ych wymaganych odleg o ci

spadek oko o 2%

rura sieci 

wodoci gowej
przy cze

wodomierz

zawory

odcinaj ce

ogrodzenie posesji

zawór

antyska eniowy

studzienka

z zasuw

REKLAMA

Zamiar wykonania przy cza wodoci go-

wego lub budowy w asnej studni nale y zg o-

si  do starostwa powiatowego. Urz d mo e

w ci gu 30 dni wnie  sprzeciw, a je li tego nie 

zrobi, mo emy rozpocz  prace. Zg oszenie 

musi zawiera  opis inwestycji oraz plan sytu-

acyjny dzia ki z zaznaczon  lokalizacj  przy-

cza lub studni. Taka dokumentacja i tak 

jest opracowywana, gdy uzgadniamy ewen-

tualne wykonanie przy cza z zak adem wo-

doci gowym – o procedur , terminy i kosz-

ty wykonania przy cza najlepiej dowiedzie

si  w a nie tam. 

Je li planujemy wykona  studni , warto 

zawczasu skonsultowa  si  ze studniarzem 

– wybrane przez nas miejsce mo e okaza  si

niew a ciwe i trzeba b dzie je zmieni .

Formalno ci

osadnik gnilny (lub szambo)

drena  rozs czaj cy

5 m
(7,5 m od rowu)30 m

15 m
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li hydroforu). Pompa zestawu hydroforowego 

mo e jednak zasysa  wod  tylko z niewiel-

kiej g boko ci, trzeba to sprawdzi  w in-

strukcji obs ugi, by nie okaza o si , e lustro 

wody w naszej studni znajduje si  zbyt nisko 

w stosunku do mo liwo ci pompy. 

Je li korzystamy z pompy g binowej, to 

potrzebny b dzie tylko zbiornik ci nieniowy 

(bez dodatkowej pompy). 

Zbiornik lub zestaw hydroforowy musi by

zabezpieczony przed mrozem. Najcz ciej 

ustawia si  go w piwnicy lub pomieszczeniu 

gospodarczym. Ma y zbiornik hydroforowy 

zmie ci si  nawet w szafce kuchennej, jed-

nak nie unikniemy wówczas ha asu, a taki 

zestaw w cza si  cz sto, bo zgromadzona 

w nim woda ko czy si  bardzo szybko. 

Rodzaje studni. Rodzaj i g boko  studni 

zale y od warunków gruntowo-wodnych na 

dzia ce oraz przeznaczenia wody – czy ma 

s u y  jedynie do podlewania lub mycia sa-

mochodu, czy te  b dzie to woda przezna-

czona do picia. 

Wiercone. S  najpopularniejsze: pobiera-

j  wod  ze stosunkowo czystych g bszych 

warstw wodono nych (najcz ciej 20–30 m). 

Buduj c je, wykonuje si  odwiert, w któ-

ry wsuwa si  rur rednicy 100–150 mm, 

wykonan  z tworzywa lub stali nierdzew-

nej. Doln  cz  rury wype nia si wi-

rem filtruj cym zanieczyszczenia, nad nim 

umieszcza zatapialn  pomp  g binow .

Uwaga! Do budowy studni trzeba u y  rur 

studniarskich, a nie kanalizacyjnych. Rury 

kanalizacyjne s  ta sze, ale nie s  przezna-

czone do kontaktu z wod  spo ywcz , maj

te  niedostateczn  wytrzyma o .

Je li g boko  studni przekracza 30 m, to 

jej wykonanie podlega ju  przepisom Prawa 

Górniczego i Prawa Wodnego. Niezb dny 

jest wówczas projekt i odr bne pozwolenie. 

Kopane. Straci y na popularno ci, bo 

ekonomicznie uzasadnione jest zwykle tyl-

ko wykonanie w ten sposób studni p yt-

kich (do 10 m). Woda z takiego uj cia jest 

nara ona na zanieczyszczenie. G bokie 

studnie kopane wykonuje si  tylko wtedy, 

gdy warstwa wodono na jest bardzo cien-

ka i ma o wydajna. Wówczas wykonuje si

tzw. studnie bocznonaciekowe, w których 

dolne kr gi nad szczelnym dnem tworz

zbiornik wody. 

Abisy skie. S  najprostsze i najta sze 

w budowie, jednak za ich pomoc  mo na 

czerpa  tylko wod  po o on  bardzo p yt-

ko (do 7–8 m), ponadto s  one ma o wydajne. 

Studnia abisy ska sk ada si  z metalowej 

rury zako czonej widrem (lub grotem) i 

wyposa onej w dolnej cz ci w filtr. Rur  t

wkr ca si  lub wbija bezpo rednio w grunt. 

rednica rury ssawnej nie przekracza 

50 mm. Tak  studni  wyposa a si  w pomp

r czn  lub elektryczn . Studnie abisy skie 

najcz ciej wykorzystywane s  do podlewa-

nia ogrodu. Nie s  zbyt trwa e, bo po kilku 

latach dochodzi zwykle do zamulenia filtra, 

którego nie ma jak oczy ci .

Badanie i uzdatnianie wody
Wod  z w asnego uj cia nale y przebada .

Ocena tylko jej smaku i zapachu mo e by

bardzo myl ca, bo np. smaczna i klarowna 

woda mo e by  ska ona bakteriologicznie 

lub chemicznie, a niekiedy wod  o zniech -

caj cym wygl dzie i smaku mo na stosun-

kowo atwo uzdatni .

 Taki zestaw hy-

droforowy mo na 

umie ci  w p yt-

kiej wn ce 

ciennej

Cz sto w domach jednorodzinnych przy-

czonych do sieci wodoci gowej wykonuje 

si  studnie zapewniaj ce wod  do podlewa-

nia ogrodu, mycia samochodu itp. 

W domu mo na wykona  tak e zasilany 

wod  ze studni pion wodoci gowy zapewnia-

j cy wod  do sp ukiwania toalet. 

Jako ród o wody do sp ukiwania mo e te

s u y  zbiornik deszczówki.

Kilka róde  wody 
w jednym domu

a

Wybrane rodzaje studni: a) wiercona, b) kopana bocznonaciekowa, c) abisy ska

fo
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Badanie wody mo na zle-

ci  stacji Sanepidu lub labo-

ratorium dzia aj cemu przy 

uczelni medycznej. Dopiero 

po jego wykonaniu mo -

na wybra  w a ciwy sposób 

uzdatniania.

Najcz ciej woda z w as- 

nego uj cia zawiera zbyt 

du o elaza, a czasem te

manganu. Do usuwania tych 

pierwiastków s u  kolum-

ny filtracyjne – od elaziacze 

(lub od elaziacze/odman-

ganiacze). Umieszcza si  je 

zwykle w pomieszczeniu 

gospodarczym lub piwnicy. 

Musz  by  pod czone do 

instalacji kanalizacyjnej, bo 

regularnie nast puje w nich 

cykl p ukania – wytr cone 

z wody elazo jest usuwane 

do kanalizacji. Specjalista 

powinien dobra  wydajno

od elaziacza stosownie do 

stopnia zanieczyszczenia 

wody i jej dobowego zu ycia. W ta szych 

od elaziaczach cykl p ukania trzeba uru-

chamia  r cznie, w dro szych odbywa si

ono automatycznie. 

Od elaziacz zwykle uzdat-

nia ca  wod  dostarczan  do 

domu. Inne sposoby uzdat-

niania ze wzgl du na 

koszty oraz ma  wydaj-

no  filtrów stosuje si

tylko miejscowo, przy 

pojedynczych punktach 

poboru. 

Dodatkowo oczyszcza-

na jest woda przeznaczona do 

spo ycia. Najcz ciej s u  do 

tego filtry z wk adem w glo-

wym, poprawiaj ce smak i za-

pach wody. Woda mo e by  do-

datkowo odka ana, najcz ciej 

przy u yciu lampy UV. 

Najdok adniejsze oczyszcza-

nie zapewniaj  filtry wyko-

rzystuj ce zjawisko odwróco-

nej osmozy. Pochodz ca z nich 

woda wymaga jednak ponow-

nej mineralizacji, do czego 

s u  wk ady dolomitowe. 

Do zmywarek i pralek sto-

suje si  te  specjalne filtry 

zmi kczaj ce wod .

Przygotowanie 
ciep ej wody
Ciep  wod  u ytkow , która 

przez instalatorów okre lana 

jest skrótem c.w.u., najcz ciej 

przygotowuje kocio  zasilaj cy 

równie  instalacj  c.o. 

Kocio  jednofunkcyjny i zasob-

nik ciep ej wody. Kocio  pod-

grzewa wówczas wod  zgroma-

dzon  w zbiorniku o pojemno ci dostosowanej 

do zapotrzebowania na c.w.u.: zwykle przyj-

muje si  50–60 litrów na osob  w ci gu doby. 

Jako kot y jednofunkcyjne pracuj  najcz -

ciej kot y na paliwo sta e. Ze wzgl du na 

brak miejsca do ustawienia du ego i ci kiego 

zbiornika nie wsz dzie mo na  zdecydowa

si  na ten sposób przygotowania c.w.u. 

Dzi ki zbiornikowi, z gor cej wody mo na 

korzysta  w wielu punktach poboru równo-

cze nie – ogranicza nas tylko jego pojemno .

Prawie zawsze punkty poboru dzieli od zasob-

nika pewna odleg o  i konieczne jest wykona-

nie obiegu (cyrkulacji) wody w instalacji – ina-

czej po odkr ceniu kranu najpierw musia aby 

sp yn  z rur ju  wych odzona woda. By oby 

to niewygodne i nieekonomiczne – nie tylko 

marnowaliby my wod , ale i zwi kszali dodat-

kowo obj to cieków. 

Kocio  dwufunkcyjny. Podgrzewa wod

przep ywowo, to znaczy tylko wtedy, gdy 

odkr camy kran z ciep  wod .  Jako dwu-

funkcyjne mog  pracowa  kot y gazowe, ole-

jowe i elektryczne, bo tylko w nich mo liwe 

jest gwa towne zwi kszenie mocy grzew-

czej. Odleg o ci pomi dzy kot em a punkta-

mi poboru powinny by  jak najmniejsze, po-

niewa  zanim pop ynie woda ogrzana, z rur 

musi wyp yn  zimna, a nie mo na zasto-

sowa  cyrkulacji c.w.u. Zastosowanie ko-

t a dwufunkcyjnego pozwala zaoszcz dzi

miejsce – nie tracimy go na du y zasobnik.

Kot y dwufunkcyjne z niewielkim zasobni-

kiem. Umo liwiaj   zastosowanie cyrkula-

cji gor cej wody. Ponadto dzi ki zasobnikowi 

kocio  nie musi si  w cza , gdy potrze-

bujemy niewiele wody, np. do umycia r k. 

Wp ywa to korzystnie na trwa o  kot a.

Ogrzewacze elektryczne. Ze wzgl du na wy-

sokie ceny energii elektrycznej najcz ciej 

stosuje si  jedynie jako uzupe niaj ce ró-

d o ciep a do przygotowania c.w.u. Popularne 

s  na przyk ad ogrzewacze pojemno ciowe, 

dzi ki którym nie trzeba pali  w kotle c.o. 

w sezonie letnim. W grza k  elektryczn  do-

datkowo mo e by  te  wyposa ony zasobnik 

c.w.u. wspó pracuj cy z kot em. 

Je li i tak planujemy wykorzystanie elek-

tryczno ci jako jedynego ród a energii do 

podgrzewania c.w.u., to dobrym rozwi -

zaniem mo e by  zastosowanie ogrzewa-

czy przep ywowych. Jedno urz dzenie za-

sila najcz ciej pojedynczy punkt poboru, 

nie ma wi c strat zwi zanych z wych a-

dzaniem si  wody w rurach czy zasobni-

ku, niepotrzebna jest te  pompa obiegowa. 

Instalacja wodna tak e jest prostsza (jedno-

 Du y filtr kolumnowy usuwa-

j cy nadmiar elaza i manganu 

uzdatnia ca  wod  potrzebn

dla domu

 Filtr przeznaczony do monta u w szafce kuchen-

nej mo e by  do  du y. Umo liwia kilkustopniow

filtracj  oraz dezynfekcj  wody promieniami UV

 Pompa wyposa ona 

w sterownik czasowo-

-temperaturowy dzia-

a tylko wówczas, gdy 

woda w rurach si  wy-

ch odzi. Nie pracuje rów-

nie  w nocy, gdy nie ko-

rzystamy z ciep ej wody

 Niewielki ogrzewacz 

elektryczny mo na ukry

w szafce pod umywalk

fo
t.
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rurowa), trzeba jednak przewidzie  instala-

cj  ogrzewaczy, gdy uk adana jest instalacja 

elektryczna. 

Ogrzewacze przep ywowe s  te  dobrym 

rozwi zaniem  w pomieszczeniach, w któ-

rych z ciep ej wody korzystamy sporadycz-

nie – np. w warsztacie czy pomieszczeniu 

gospodarczym, zw aszcza gdy znajduj  si

one daleko od kuchni i azienki, bo unika-

my konieczno ci wykonania dla nich obiegu 

cyrkulacyjnego (dzi ki czemu w instalacji 

kr y mniej wody, a pompa jest mniej obci -

ona). Warto wiedzie , e urz dzenia prze-

p ywowe charakteryzuj  si  du ym chwi-

lowym poborem pr du – sam ogrzewacz 

zapewniaj cy wygodne korzystanie z prysz-

nica ma np. 18 kW mocy. Przy cze elek-

tryczne musi by  zatem dostosowane do ta-

kich obci e .

Sposób u o enia rur 
W domach jednorodzinnych najcz ciej sto-

suje si  dwa ni ej opisane uk ady instalacji 

wodoci gowej. 

W uk adzie trójnikowym kondygnacje -

czy si  pionowymi odcinkami rur wodoci -

gowych, czyli pionami. U do u pionów mon-

tuje si  zawory spustowe, aby umo liwi

usuni cie wody z instalacji, a u góry zak a-

da zawory odpowietrzaj ce. Poziome odcin-

ki rur, zasilaj ce baterie czerpalne, prowa-

dzi si  poziomo od jednego punktu poboru 

do drugiego, w miejscu przy czenia bate-

rii montuje si  trójniki. Rury prowadzi si

z niewielkim spadkiem (1–2%) w kierun-

ku pionu, by w razie potrzeby mo na by o

spu ci  z nich wod . Przed ka d  z baterii 

montuje si  zawory, by mo na by o odci

do niej dop yw wody, nie zak ócaj c dzia a-

nia reszty instalacji. Rury najcz ciej ukry-

wa w bruzdach ciennych lub za tzw. lep

ciank  powstaj c  przy monta u np. przy-

borów sanitarnych na stela ach podtynko-

wych. Piony mo na poprowadzi  w przygo-

towanych do tego szachtach, czyli kana ach 

instalacyjnych. Takie prowadzenie rur u a-

twia ich wymian , a tak e dobre otulenie 

ich izolacj .

Uwaga! Szachtów instalacyjnych si  nie 

zamurowuje, lecz jedynie os ania warstw

tynku na siatce (ewentualnie p yt  gip-

sowo-kartonow ). Do prowadzenia ruro-

ci gów nie wolno wykorzystywa  czyn-

nych kana ów wentylacyjnych czy spa-

linowych. 

Zanim kana y i bruzdy zostan  os oni te, 

trzeba wykona  prób  szczelno ci instalacji. 

W czasie próby ci nienie wody powinno by

wy sze ni  ci nienie robocze (wyst puj ce 

w czasie normalnej eksploatacji). 

Do wykonania instalacji w uk adzie trój-

nikowym najcz ciej u ywa si  rur sztyw-

nych sprzedawanych w prostych odcinkach 

(tzw. sztangach). 

W uk adzie rozdzielaczowym, podobnie jak 

w uk adzie trójnikowym, piony wodoci -

gowe prowadzi si  przez poszczególne kon-

dygnacje. Jednak w pobli u ka dego pionu 

montuje si  rozdzielacz. Szafk  z rozdzie-

laczem umieszcza si  najcz ciej we wn ce 

ciennej. W szafce umieszcza si  te  zawo-

ry odcinaj ce. 

Rury uk ada si  bezpo rednio od roz-

dzielacza do ka dego przyboru sanitarnego. 

Najcz ciej rury prowadzi si  po pod odze 

przed wykonaniem wylewki, tak by w goto-

wej azience by y niewidoczne. Rury os a-

nia si  peszlem (karbowan  rurk  z cienkie-

go tworzywa), dzi ki czemu rury i wylewka 

mog  si  wzgl dem siebie swobodnie od-

kszta ca , nie powoduj c napr e . Peszle 

mocuje si  do pod o a – inaczej mog yby 

przesuwa  si  i wyp yn  ku powierzchni 

w trakcie betonowania. 

Uwaga! Odcinki rur, które zostan  ukry-

te w pod odze, nie mog  mie  po cze , bo 

to one s  najs abszymi punktami instalacji, 

a naprawa szkód w razie przecieku jest bar-

dzo k opotliwa. Warstwa wylewki ponad ru-

rami nie mo e by  zbyt cienka, inaczej mo e

atwo p ka . Zwykle przyjmuje si , e mi-

nimalna grubo  to 4 cm. Oczywi cie przed 

zalaniem rur trzeba wykona  prób  ci nie-

niow .

Wykonanie instalacji domowych, w tym 

tak e instalacji wodno-kanalizacyjnej, jest 

cz sto trudniejsze ni  wybudowanie stanu 

surowego. Dobry projekt domu musi nie tyl-

ko zawiera  projekt instalacji wodno-kana-

lizacyjnej, ale powinien by  pomy lany tak, 

by koszt jej wykonania by  niski, a instala-

cja prosta. Brak niepotrzebnych komplika-

cji to mniejsze prawdopodobie stwo pope -

nienia b dów przez wykonawc , mniejsze 

koszty i krótszy czas budowy. Architekci nie-

kiedy o tym zapominaj , cz sto lekcewa

instalacje i skupiaj  si  wy cznie na wygl -

dzie domu. Niedo wiadczeni inwestorzy nie 

zwracaj  na to uwagi, nie wiedz  bowiem, 

e nieprzemy lany projekt instalacji cz sto 

oznacza znaczny wzrost kosztów. Cz sto wi-

dzi si  domy, w których np. kot owni  zapro-

jektowano z dala od azienek, wskutek czego 

rury z ciep  wod  biegn  przez ca y dom, co 

powoduje straty ciep a. Oddalenie azienek 

na poszczególnych kondygnacjach sprawia, 

e dla ka dej z nich trzeba wykonywa  osob-

ne piony wodoci gowe i kanalizacyjne oraz 

przewody wentylacyjne. Je li zgrupujemy 

pomieszczenia o podobnym przeznaczeniu 

(wystarczy, e b d  s siadowa  przez cian ,

w której poprowadzimy instalacje), to zaosz-

cz dzimy na kosztach robót instalacyjnych, 

ale tak e nie trzeba b dzie wyprowadza  po-

nad dach kilku kominów z kana ami wentyla-

cyjnymi czy pionami kanalizacyjnymi.

Przemy lana 
instalacja

 Prowadzenie rur instalacji wodoci gowej 

w uk adzie trójnikowym

 Prowadzenie rur instalacji wodoci gowej 

w uk adzie rozdzielaczowym
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Do wykonania instalacji w uk adzie roz-

dzielaczowym stosuje si  rury elastyczne 

sprzedawane w zwojach. 

Przej cia przez ciany i stropy. W tych 

szczególnych miejscach rury powinny by

zawsze u o one prostopadle do p aszczyzny 

przegrody i nie mog  styka  si  bezpo red-

nio z materia em ciany lub stropu – pro-

wadzi si  je w tulei, w której rura mo e si

swobodnie przesuwa . Przestrze  pomi dzy 

rur  a tulej  wype nia si  trwale elastycz-

nym materia em, np. we n  mineraln . Tych 

miejsc nie nale y pozostawia  pustych, bo 

pogarsza yby izolacyjno  akustyczn cian 

i stropów. 

Je li ruroci gi wykonane s  z tworzyw 

sztucznych na rury w takich miejscach 

mo na za o y  opaski utrudniaj ce rozprze-

strzenianie si  ognia. Materia  wype niaj -

cy opask  rozszerza si  i zaciska pod wp y-

wem wysokiej temperatury, zamykaj c w ten 

sposób wiat o rury wodoci gowej. Opaska 

uszczelnia wi c cian  w tym miejscu. Bez 

opaski ogie  móg by przedosta  si  t dy do 

s siedniego pomieszczenia. 

Izolacja cieplna. Rury wodoci gowe trzeba 

os oni  izolacj  ciepln . Je li p ynie nimi 

gor ca woda, to unikamy strat ciep a, je li 

za  zimna, to izolacja zapobiega wykrapla-

niu si  wilgoci na ch odnych ciankach rur 

i ewentualnie przegród, w których prze-

biegaj . To zjawisko szczególnie dokuczli-

we w pomieszczeniach o zwi kszonej wil-

gotno ci powietrza – azienkach, pralniach, 

kuchniach. Otuli  izolacj  trzeba nie tylko 

odcinki proste, ale tak e kszta tki. 

Jako izolacji najcz ciej u ywa si  pian-

ki polietylenowej, tzw. szarej. Izolacj  z tej 

pianki powinno si  pomalowa  specjaln

farb  lub na o y  os on  z tworzywa sztucz-

nego. Pianka jest szczególnie wra liwa na 

promienie UV, o czym trzeba pami ta , je li 

rury s  prowadzone po wierzchu cian lub 

pod stropem, np. w gara u lub piwnicy.

Kompensacja rozszerzalno ci cieplnej. 

Rury wodoci gowe i kanalizacyjne zwi k-

szaj  nieco swoje wymiary wraz ze wzro-

stem temperatury. Wprawdzie w niezbyt 

rozleg ych instalacjach domowych tradycyj-

ne instalacje z rur stalowych s  praktycz-

nie niewra liwe na to zjawisko, ale cz ciej 

obecnie stosowane instalacje z rur miedzia-

nych, a zw aszcza z tworzyw sztucznych 

wymagaj  zastosowania tzw. kompensacji. 

Inaczej powstaj  napr enia, które w skraj-

nych przypadkach prowadz  nawet do 

zniszczenia ruroci gu. 

Zjawisko rozszerzalno ci cieplnej jest 

mniej odczuwalne w przypadku rur z zimn

wod . Woda wodoci gowa ma ok. +10°C, in-

stalacje s  za  na ogó  uk adane w zbli onej

temperaturze – ró nice nie przekraczaj  kil-

kunastu °C. 

Zdecydowanie wa niejsze jest uwzgl d-

nienie rozszerzalno ci rur z ciep  wod , bo 

temperatura c.w.u. wynosi zwykle 50–55°C, 

ró nice temperatury s  wi c kilkakrotnie 

wi ksze. 

By zapewni  kompensacj , stosuje si

podpory (mocowania) pozwalaj ce na swo-

bodne przesuwanie si  rur i wykorzystuje 

za amania ruroci gu – jest to tzw. kompen-

sacja naturalna. Je li to nie wystarcza, sto-

suje si  specjalne kszta tki kompensacyjne, 

najcz ciej tzw. U-kszta tne. 

Uwaga! Podpory (uchwyty) nie powinny 

styka  si  bezpo rednio z kszta tkami i za-

worami, bo wówczas ich ko nierze opieraj

si  o uchwyt uniemo liwiaj c ruch. 

Ruroci gi a instalacja elektryczna. Rury 

instalacji wodno-kanalizacyjnej uk ada 

 Kszta tki z pianki izolacyjnej umo liwiaj  otule-

nie trójników i kolan

 Taki uchwyt pozwala na swobodne odkszta ca-

nie si  rur wraz ze zmianami temperatury

Przyrost długości 1 m odcinka rury wraz ze wzrostem 
jej temperatury o 10°C
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Wyd u alno  termiczna rur wodoci gowych z ró nych materia ów. Odcinek rury o d ugo ci 1 m 
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RAPORT Woda w domu

si  zawsze poni ej przewodów elektrycz-

nych, aby nie mog y ich narazi   na zalanie. 

Ponadto je li ruroci gi s  metalowe, to elek-

tryk musi je uziemi , wykonuj c tzw. po -

czenia wyrównawcze.

Z czego wykona  instalacj ?
Instalacj  wodno-kanalizacyjn  mo na 

prawid owo wykona  z wielu materia ów. 

Nie ma przy tym jednego idealnego – ka -

dy ma jakie  ograniczenia. Najwa niejsze, 

by zosta  zastosowany zgodnie z przezna-

czeniem, a instalacj  wykonano starannie. 

Oczywi cie ka dy instalator ma przy tym 

pewne osobiste preferencje – ch tniej wy-

biera materia , który dobrze zna. Gdy po-

dejmujemy decyzj  o wykonaniu ruroci -

gów z innego materia u ni  zaproponowany 

w projekcie, nie wolno zapomina , e wy-

maga to przeliczenia rednic przewodów na 

równowa ne – tak, by rednice wewn trz-

ne pozosta y niezmienione, pomimo zmiany 

wymiarów zewn trznych. 

Rury i kszta tki (kolana, trójniki itp.) le-

piej kupowa  od jednego producenta, aby 

mie  pewno , e b d  dobrze do siebie pa-

sowa y, nawet minimalna ró nica wymia-

rów mo e by  bowiem przyczyn  k opotów. 

W instalacjach wykonanych z tworzyw 

sztucznych to w a nie wysoka cena kszta -

tek bardzo podnosi cen  materia ów, nato-

miast w instalacjach z miedzi bardziej k o-

potliwe, a wi c i dro sze, jest wykonawstwo. 

Mied . Instalacje wykonane z miedzi s

obecnie bardzo popularne. Rury mog  by

sztywne – z miedzi twardej, i te s  sprzeda-

wane w prostych odcinkach lub elastycz-

ne – z miedzi mi kkiej, które s  sprzedawa-

ne w zwojach. 

Rury miedziane nadaj  si  na instalacje 

wody ciep ej i zimnej.

Rury z miedzi twardej czy si  przez spa-

wanie, z mi kkiej – przez lutowanie. 

Przewody miedziane prowadzone przez 

nieogrzewane pomieszczenia trzeba dobrze 

otuli  izolacj  ciepln , bo mied  bardzo do-

brze przewodzi ciep o. 

Uwaga! Mied  jest ma o podatna na koro-

zj , jednak nie nadaje si  do wody o od-

czynie pH mniejszym lub równym 7, gdy

dzia a ona agresywnie na mied , wsku-

tek czego st enie jonów tego metalu w wo-

dzie wielokrotnie przekracza dopuszczal-

ne warto ci. 

Stal. Rury stalowe stosuje si  coraz rza-

dziej, co wynika z ich podatno ci na koro-

zj , znacznej masy i k opotliwego wykonaw-

stwa (zwykle na po czenia gwintowane). 

Cho  maj  te  zalety: s  bardzo odporne na 

wysok  temperatur , a ich wyd u alno

termiczna jest niewielka, w nowych domach 

jednorodzinnych raczej si  ich nie stosu-

je, cho  s  powszechne w starszych instala-

cjach. Je li decydujemy si  na remont takiej 

instalacji, nie nale y w niej montowa  ele-

mentów  miedzianych (rur, kszta tek, wy-

miennika ciep a w kotle c.o.), bo wtedy stal 

szybko skoroduje. Je li nie ma innej mo li-

wo ci, elementy stalowe powinny znale

si  w instalacji przed miedzianymi (patrz c

od ród a wody), je li jednak instalacja jest 

wyposa ona w obieg c.w.u., to takie rozwi -

zanie nic nie pomo e. Dlatego do zmoderni-

zowania takiej instalacji wodoci gowej le-

piej zastosowa  rury z tworzyw sztucznych 

ni  miedziane. 

Polichlorek winylu (PVC). To tworzywo naj-

d u ej stosowane w instalacjach wodno-

kanalizacyjnych. Rury z PVC s  sztywne. 

Wykonane z czystego polichlorku winylu 

nadaj  si  tylko do wody zimnej, natomiast 

przeznaczone do wody ciep ej wykonuje si

z jego zmodyfikowanej odmiany – chloro-

wanego polichlorku winylu (o oznaczeniu 

CPVC lub PVC-C). 

Rury z PVC czy si  przez klejenie. 

Uwaga! Rury z PVC staj  si  bardzo kruche 

w niskiej temperaturze (oko o 0°C), dlatego 

monta  nale y wykonywa  wtedy, gdy tem-

peratura otoczenia jest dodatnia. 

Polipropylen (PP). Rury z polipropylenu 

sprzedawane s  jako sztywne lub te  ela-

styczne – je li maj  ma rednic , zwykle 

nie wi ksz  ni  20 mm. 

 Elementy instalacji wykonanych z miedzi czy si  przez spawanie lub lutowanie. Wymaga to do wiad-

czenia i specjalistycznego sprz tu

fo
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 Producenci oferuj  nie tylko rury, ale tak e kszta tki, zawory czy obej cia. Ca o  tworzy tzw. system 

instalacyjny
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Mo na z nich wykonywa  zarówno insta-

lacje wody zimnej, jak i ciep ej. czy si  je 

przez zgrzewanie.

Dla zmniejszenia wyd u e  rur z PP pod 

wp ywem wzrostu temperatury wprowa-

dzono tzw. rury stabi. S  to rury wielowar-

stwowe, w których jedn  z warstw jest folia 

aluminiowa lub s  to rury z polipropylenu 

wzmocnionego w óknem szklanym. 

Uwaga! Rury z polipropylenu sprzedawa-

ne s  w kilku „szeregach” oznaczanych np. 

PN 10 lub PN 20 – wi ksza liczba oznacza 

wi ksz  odporno  na dzia anie wysokiego 

ci nienia, a tak e wi ksz  trwa o . Nie na-

le y jednak pochopnie zamienia  np. prze-

widzianych w projekcie rur PN 10 na odpor-

niejsze PN 20 tej samej rednicy, bo ró ni 

je grubo cianek. W efekcie mniejsza jest 

tak e ich rednica wewn trzna (przy tej sa-

mej rednicy zewn trznej), co zmniejszy 

przep yw wody: wskutek tego zbyt ma o jej 

b dzie dociera  do punktów poboru. 

Polietylen (PE). Rury s  elastyczne, dlatego 

sprzedaje si  je w zwojach i cz sto u ywa do 

wykonania instalacji w uk adzie rozdzielaczo-

wym. Najcz ciej wykonuje si  je z nieco zmo-

dyfikowanego materia u – polietylenu siecio-

wanego (PEX) o zwi kszonej odporno ci na 

wysokie ci nienie. Z rur polietylenowych wy-

konuje si  zarówno instalacje wody zimnej, 

jak i ciep ej. Rury polietylenowe mo na czy

przez zgrzewanie lub za pomoc  z czek zaci-

skowych i skr canych. 

Uwaga! Rury z polietylenu sprzedawane s

tak e w odmianie z warstw  ze specjalne-

go tworzywa (EVOH), zapobiegaj c  przeni-

kaniu tlenu do wody przez cianki rur (tzw. 

warstwa antydyfuzyjna). Jednak takie rury 

przeznaczone s  do instalacji c.o., w których 

przenikanie tlenu do kr cej w obiegu za-

mkni tym wody grzewczej powoduje koro-

zj  grzejników. W instalacjach wodoci go-

wych ich stosowanie nie ma sensu, bo woda 

i tak podlega ci g ej wymianie na wie ,

zawieraj c  rozpuszczony tlen. W instala-

cjach wodoci gowych popularne s  za to 

polietylenowe rury z warstw  aluminium, 

zmniejszaj c  ich wyd u alno  termiczn .

Polibutylen (PB). Rury z polibutylenu poja-

wi y si  na rynku pó niej ni  rury z innych 

tworzyw. Polibutylen jest najbardziej ela-

styczny spo ród tworzyw stosowanych do 

produkcji rur. Pozostaje elastyczny nawet 

w temperaturze –20°C. Rur polibutyleno-

wych mo na u y  zarówno do wykonania 

instalacji wody zimnej, jak i gor cej. czy 

si  je za pomoc  kszta tek zaciskowych.

Rury wielowarstwowe. Cho  taka jest ka -

da rura wykonana z wi cej ni  jednego ro-

dzaju tworzywa, to nazw  t  okre la si

zazwyczaj rury z polietylenu sieciowane-

go z warstw  aluminium (PEX-Al-PEX). 

Warstwa aluminium niweluje nadmiern

wyd u alno  termiczn  tworzywa, jest te

warstw  antydyfuzyjn , potrzebn  w insta-

lacjach c.o. Grubo , jako  i sposób po -

czenia warstwy metalu z tworzywem mog

by  bardzo ró ne. Je li warstwa aluminium 

jest cienka, rury wielowarstwowe czy si

za pomoc  kszta tek skr canych, a je li gru-

ba – za pomoc  kszta tek zaprasowywanych. 

Trzeba przy tym ci le przestrzega  zalece

producenta systemu. 

 Zgrzewanie rur z p aszczem aluminiowym wymaga usuni cia go 

z miejsca czenia

 Z czki skr cane umo liwiaj  bardzo atwe czenie rur oraz ich roz czanie w razie potrzeby

Instalacj  wodn  w domu nale y chroni

przed zanieczyszczeniem. Zanim zostanie ona 

oddana do u ytku, powinna zosta  przep uka-

na w celu usuni cia np. lu nych drobin metali 

lub tworzyw pozosta ych po monta u. Aby do 

instalacji domowej nie przenika y zanieczysz-

czenia p yn ce  z wod  wodoci gow  (rdza, 

piasek itp.), na pocz tku instalacji domowej 

stosuje si  filtry mechaniczne. 

Nawet je li woda dostarczana do domu jest 

czysta pod wzgl dem mikrobiologicznym, to 

mo e ulec ska eniu w instalacji wewn trz-

nej. Rozwojowi bakterii sprzyja zastój wody, 

zw aszcza w nieprawid owo eksploatowanych 

zasobnikach c.w.u., cho  bakterie mog  roz-

wija  si  te  w samych rurach. Najbardziej od-

porne na to zjawisko s  rury miedziane, a na-

st pnie – instalacje wykonane z polichlorku 

winylu i polietylenu. 

Dla zdezynfekowania instalacji tempera-

tur  c.w.u. powinno si  okresowo podnosi

do 70°C. Trzeba przy tym pami t , e woda 

musi j  osi gn  w ca ej instalacji a nie tyl-

ko w zasobniku.

Dok adne wymagania okre laj ce ja-

ko  wody wodoci gowej zawarte s

w Rozporz dzeniu Ministra Zdrowia z 29 mar-

ca 2007 r. 

Zanieczyszczenia 
w instalacji
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