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Wymian  instalacji 

wodoci gowej 

albo kanalizacyjnej 

uwa a si  za 

domowy kataklizm. 

Czy powodem 

zmian s  ciekn ce 

rury, czy plany 

modernizacji 

azienki, nie 

obawiajmy si :

zaplanujmy tylko 

dobrze roboty 

i wybierzmy 

solidnego 

wykonawc .

REMONT/MODERNIZACJA

Instalacja wodoci gowa
 i kanalizacyjna

Jaros aw Antkiewicz

Rury
po raz drugi

fot. Tycner

Instalacja wodoci gowa
Kiedy wymienia  rury?

Rury stalowe. O tych rurach warto wiedzie ,

e: 

 szybciej koroduj  te z ciep  ni  z zimn

wod ;

 najbardziej skorodowane s  zwykle z cz-

ki (kolana, trójniki itp.), a nie odcinki proste. 

Wynika to z tego, e rury s  zwykle wykona-

ne ze stali ocynkowanej, co chroni w pewnym 

stopniu przed korozj , z czki za  wytwarza si

ze zwyk ej (tzw. czarnej) stali;

 intensywno  korozji rur zale y od jako ci 

wody, nawet woda z dwóch po o onych w po-

bli u studni mo e by  inna. Dlatego nie nale y

zbytnio sugerowa  si  stanem instalacji w s -

siednich domach.

Rury z tworzyw sztucznych lub miedzia-

ne. Wymiany wymagaj  w a ciwie tylko wtedy, 

gdy w instalacji zdarzy a si  awaria, co najcz -

ciej jest nast pstwem niew a ciwego monta u. 

Kilkana cie lat temu, gdy instalacje z tworzyw 

by y nowo ci , zdarza o si  np., e instalatorzy 

zamiast specjalnych rur do ciep ej wody, stoso-

wali te same, co do zimnej, które w wy szej tem-

peraturze s  mniej trwa e, albo te  u ywali rur 

o zbyt niskiej odporno ci na wysokie ci nienie. 

Takie rury po latach eksploatacji potrafi  nawet 

p ka . Typow  przyczyn  k opotów s  te le wy-

konane po czenia – gromadzi si  w nich kamie

i zanieczyszczenia, ograniczaj c przep yw, albo 

te  pojawiaj  si  nieszczelno ci. 

 Rury z tworzyw sztucznych s  ch tnie wybierane ze 
wzgl du na atwo  monta u i mo liwo czenia np. ze 
starymi rurami stalowymi
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Nawet gdy rury s  w dobrym stanie, to 

zmiany w instalacji mog  okaza  si  ko-

nieczne w zwi zku z planami zmodernizo-

wania azienki. Rozbudowy instalacji mo e

te  wymaga  adaptacja strychu lub piwni-

cy na cele mieszkalne, je li wydzielamy tam 

now azienk  lub kuchni .

Nowe rury

Plastikowe czy miedziane? Rury plastikowe 

mog  by  wykonane z ró nych tworzyw, ka -

de z nich b dzie dobre, je li zostanie przez 

instalatora zastosowane zgodnie z przezna-

czeniem (s  np. rury tylko do wody zimnej). 

Rury miedziane tak e sprawdz  si  w wi k-

szo ci sytuacji i wykonana z nich prawid owo 

instalacja b dzie s u y  przez d ugie lata. 

Jednak rury z tworzyw sztucznych mog

by  lepszym rozwi zaniem, je li moderniza-

cja instalacji jest tylko cz ciowa i pozostaj

w niej rury i inne elementy stalowe. Wynika 

to z tego, e stali i miedzi nie nale y ze sob

bezpo rednio czy  ze wzgl du na nasile-

nie korozji w miejscu po czenia. Ponadto 

je li woda najpierw przep ywa przez rury 

miedziane, a nast pnie przez stalowe, to te 

ostatnie szybciej koroduj . Pami taj c o tym, 

mo na bezpiecznie wykorzysta  oba rodzaje 

rur w jednej instalacji. Wyj tkiem s  instala-

cje ciep ej wody u ytkowej, w których pracu-

je pompa obiegowa, bo wy-

musza ona kr enie wody 

w obiegu zamkni tym. 

Rur miedzianych nie 

powinno si  te  stoso-

wa  w instalacjach, w któ-

rych woda ma odczyn pH  

mniejszy lub równy 7, bo 

wówczas b d  nara one 

na nasilon  korozj , a st -

enie jonów miedzi w wo-

dzie wielokrotnie przekro-

czy dopuszczalne normy. 

Uk ad instalacji. Stare 

ruroci gi s  najcz ciej 

prowadzone w uk adzie 

trójnikowym. Naj atwiej 

przy nim pozosta , nawet 

je li poziome odcinki pro-

wadz ce od pionu biegn

inn  tras .

Alternatywnym rozwi zaniem jest uk ad 

rozdzielaczowy, w którym rury ukrywane s

nie w bruzdach ciennych, lecz w pod odze. 

Taki sposób prowadzenia rur stosuje si  cz -

sto w nowych domach, jednak w istniej cym 

budynku jest do  k opotliwy, bo wycinanie 

bruzd w warstwie wylewki pod ogowej jest 

zwykle trudniejsze ni  w cianach. Ponadto 

wylewka jest cz sto zbyt cienka, by mo na

by o w niej ukry  rury (warstwa ponad ru-

rami powinna mie  ok. 4 cm grubo ci, mo e

by  o 1–1,5 cm cie sza, je li zastosuje si  zbro-

jenie). Z kolei pogrubienie wylewki oznacza 

podniesienie poziomu pod ogi, co  jest do

radykalnym rozwi zaniem, powoduj cym np. 

zwi kszenie obci enia stropu.

Uk adanie instalacji jest atwiejsze i mniej 

pracoch onne, je li rury poprowadzi si  po 

wierzchu cian i os oni obudow  z p yt gipso-

wo-kartonowych o zwi kszonej odporno ci na 

wilgo  („zielonych”) – na stela u odsuni tym 

o kilka centymetrów od ciany pomieszcze-

nia. Podobnym rozwi zaniem, u atwiaj cym 

ukrycie rur, jest zastosowanie przyborów sa-

nitarnych na stela ach. 

S  to sposoby dobre przede wszystkim do 

du ych azienek, w których strata kilku centy-

metrów wzd u  którego  boku pomieszczenia 

b dzie praktycznie niezauwa alna. 

Uk adanie rur. Wymieniaj c rury stalo-

we na plastikowe, instalator musi uwzgl d-

ni  ich znacznie wi ksz  rozszerzalno  ciepl-

n , co wymaga tzw. kompensacji. Polega ona 

przede wszystkim na stosowaniu podpór prze-

suwnych, umo liwiaj cych rurom swobodne 

odkszta canie si . Rol  kompensatorów spe -

niaj  te  wszelkie naturalne za amania ruro-

ci gu, a je li to nie wystarcza, stosuje si  kom-

pensatory (np. odcinki w kszta cie litery „U”). 

Swobod  ruchów termicznych trzeba te  za-

pewni  tym odcinkom ruroci gów, które prze-

chodz  przez ciany i stropy, a szczeliny wokó

rur – wype ni  trwale elastycznym materia-

em, np. we n  mineraln . Warto tego dopilno-

wa , bo instalatorom zdarza si  niekiedy o tym 

zapomnie .

Poziome odcinki rur powinny by  u o one 

ze spadkiem w kierunku pionu, by w razie po-

trzeby mo na by o odwodni  instalacj .

Pami ta  te  trzeba 

o izolacji cieplnej rur, 

zw aszcza przecho-

dz cych przez nie-

 Rury prowadzone w uk adzie: a) trójnikowym, 
b) rozdzielaczowym

a

b

 Stela e do przyborów lub cianki instalacyjne po-
zwalaj  naj atwiej ukry  wszystkie rury. Jednak na-
daj  si  raczej do du ych azienek
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 Uchwyt do rur za-
pewniaj cy swobod  ru-
chów spowodowanych 
zmianami temperatury
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Remont/modernizacja

ogrzewane pomieszczenia. Nieocieplone rury 

z ciep  wod  traci yby energi  zu yt  na jej 

ogrzanie, a na rurach z zimn  wykrapla aby 

si  para wodna. 

Pompy obiegowe. Je li w starej instalacji 

przeszkadza o nam, e trzeba by o d ugo cze-

ka , a  z kranu zacznie lecie  ciep a woda, 

to w nowej warto zastosowa  pomp  obiego-

w  (cyrkulacyjn ) ciep ej wody u ytkowej. 

Kiedy woda w rurach si  wych odzi, to zosta-

nie ponownie skierowana do kot a, który j

podgrzeje. W instalacji trzeba wtedy zamon-

towa  cho by niewielki zasobnik c.w.u. (mo e

by  nawet zintegrowany z kot em dwufunk-

cyjnym). 

Je li azienka i kuchnia s  blisko kot ow-

ni, a na ciep  wod  trzeba zbyt d ugo czeka

jedynie w odleg ym od niej wc z umywalk

lub w rzadko u ywanym pomieszczeniu go-

spodarczym, nie warto z tego powodu monto-

wa  pompy cyrkulacyjnej: zamiast tego lepiej 

zastosowa  tam niewielki elektryczny 

ogrzewacz przep ywowy. Gdy cie-

p ej wody w tym oddalonym 

od kot owni pomieszczeniu 

zu ywamy bardzo niewie-

le, b dzie to bardziej uza-

sadnione ekonomicznie 

rozwi zanie. 

Wydajno  i moc pom-

py obiegowej dostosowuje 

si  nie do niezb dnej wy-

soko ci podnoszenia (tak 

dobiera si  pompy do zesta-

wów hydroforowych), lecz do 

wyst puj cych w instalacji opo-

rów przep ywu (wystarcza do tego 

mniejsza moc).

Warto, by pompa wspó pracowa a z progra-

matorem czasowym, bo sta e utrzymywanie 

wysokiej temperatury wody w rurach nie ma 

sensu, gdy np. wszyscy domownicy pi . Nie 

musi to by  wcale programator zintegrowany 

z pomp : ta szy b dzie zwyk y programator 

umieszczony w gnie dzie wtyczkowym. 

Zawory. Zawory powinny znale  si  przed 

ka dym przyborem sanitarnym, by mo na

by o odci  od niego dop yw wody, a reszta 

instalacji pracowa a normalnie. Dzi ki temu, 

je li zechcemy go kiedy  wymieni  lub si  ze-

psuje, nie b dzie to wielkim problemem. 

G ówne zawory odcinaj ce s  te  niezb d-

ne na pocz tku instalacji. Warto trównie  za-

o y  zawory przed i za ka dym filtrem, cho -

by tylko mechanicznym, który powinien by

w ka dej instalacji – jego wymiana nie wyma-

ga wówczas odwadniania rur. 

Obecnie we wszystkich nowych instala-

cjach montuje si  te  zawór przeciwska enio-

wy, zapobiegaj cy cofni ciu si  wody z insta-

lacji domowej do wodoci gu (lub hydroforu) 

w razie zaniku ci nienia. Warto za o y  go 

tak e w modernizowanej instalacji. 

Instalacja kanalizacyjna
Kiedy do wymiany?

Stare rury kanalizacyjne, zw aszcza eliw-

ne, cz sto s  bardzo skorodowane i w ka dej 

chwili gro  przeciekiem. Podej cia do przy-

borów i syfony s  cz sto w gorszym stanie 

ni  piony, cho  ich stan trudniej zbada . Ich 

kondycj  powinien oceni  instalator – je li 

jest z a, trzeba zdecydowa  si  na wymian .

Je li natomiast instalacja jest stosunko-

wo nowa i wykonano j  z rur plastikowych, 

to raczej nie ma potrzeby wymiany pionów. 

Wymiany oraz ewentualnie poprowadzenia 

inn  tras  mog  wymaga  za  podej cia do 

przyborów – je li zmieniamy ich lokalizacj

albo rury s  nieprawid owo u o one i cieki 

le sp ywaj .

Nowe – z tworzywa

Nowe instalacje wykonuje si  zwykle z rur 

z polichlorku winylu (PVC) lub polipropyle-

nu (PP). Je li szczególnie zale y nam na wy-

t umieniu odg osu sp ywania cieków, mo -

na zastosowa  specjalne rury niskoszumowe 

(s  one jednak drogie) lub te  os oni  piony 

t umi c  d wi ki we n  mineraln . Warto 

wiedzie , e piony z rur plastikowych s  zde-

cydowanie bardziej ha a liwe od eliwnych, 

jednak zwykle nie jest to problemem. 

Budowa instalacji

Nowe piony kanalizacyjne najcz ciej pro-

wadzi si  w miejscu starych – inaczej trzeba 

by przekuwa  nowe otwory w stropach. 

Podczas wymiany instalacji warto dopil-

nowa , by hydraulik wykona  podej cia do 

przyborów zgodnie z podanymi ni ej zasada-

mi, od tego bowiem zale y, czy cieki z wan-

ny, umywalki czy wc b d  sp ywa  bez prze-

szkód.  

Zdarza si , e woda leci z kranu tak leni-

wie, e utrudnia to mycie, a  cz sto  te  unie-

mo liwia korzystanie z pralki lub zmywarki. 

Je li hydraulik wykluczy przeszkody hamu-

j ce przep yw (np. uszkodzony zawór lub 

le wykonane po czenie), to przyczyn  jest 

prawdopodobnie niedostateczne ci nienie 

wody w wodoci gu. Mo na z tym sobie po-

radzi  na dwa sposoby – zale nie od ci nie-

nia w sieci: 

– niewielki niedobór –  wystarczy wy-

miana rur na nowe o wi kszej rednicy we-

wn trznej, ze z czkami i zaworami o jak naj-

mniejszych oporach przep ywu; 

– znaczny niedobór – trzeba zastosowa

zestaw hydroforowy. Dost pne s  niewiel-

kie zestawy hydroforowe, które mo na 

ukry  nawet we wn ce ciennej. 

O problemie z niedostatecz-

nym ci nieniem wody trzeba 

te  pami ta , gdy adaptuje-

my strych na pomiesz-

czenia mieszkalne. 

S abe ci nienie, 

z którym mo na si

jeszcze pogodzi

na ni szych kondy-

gnacjach, uniemo li-

wi zapewne korzystanie 

z wody na poddaszu. 

Zbyt niskie ci nienie 
w wodoci gu

 Zestaw hydroforowy mo e by  jedynym 
skutecznym rozwi zaniem, gdy ci nienie 
wody wodoci gowej jest bardzo niskie

Podej cie prowadz ce

z miski ust powej 

powinno znale  si

poni ej innych na danej 

kondygnacji, inaczej 

woda sp ywaj ca do 

pionu po sp ukiwaniu 

toalety b dzie wysysa a

wod  z syfonów 

innych przyborów, 

a wtedy do pomieszcze

b d  przenika  gazy 

kanalizacyjne

”

”
 Do wykonania instalacji kanalizacyjnych w domach 

jednorodzinnych u ywa si  praktycznie tylko rur 
z tworzyw sztucznych
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Owe podej cia do przyborów powinny spe -

nia  nast puj ce wymagania:

 spadek w kierunku pionu –  nie mniejszy 

ni  3% (3 cm na 1 metr d ugo ci)

rednica – dostosowana do rodzaju przy-

boru (tab. 1), ale zaleca si  jej zwi kszenie, 

gdy na trasie podej cia s  wi cej ni  trzy za-

amania. 

Uwaga! Rury wi kszej rednicy zapewniaj

lepszy sp yw cieków i rzadziej si  zatyka-

j , ale im s  grubsze, tym trudniej je ukry .

Jednak warto powi kszy rednic  podej cia 

do umywalki z 40 do 50 mm – nie utrudnia 

to wykonania, a poprawia sp yw cieków. 

Je li do jednego podej cia przy cza si  kil-

ka przyborów, to trzeba uwzgl dni  wi kszy 

przep yw cieków, jednak w domach jednoro-

dzinnych zwykle nie jest konieczne stosowa-

nie podej  o rednicy wi kszej ni  70 mm. 

Uwaga! Misek ust powych nie 

przy cza si  do jednego podej cia

razem z innymi przyborami.

Podej cia ukrywa si  zwykle w bruzdach 

ciennych i os ania warstw  tynku na siatce 

lub p ytami gipsowo-kartonowymi na stela-

u, ale je li zechcemy ukry  rur rednicy 

100 mm, to cianka instalacyjna b dzie za-

biera  pas szeroko ci kilkunastu centyme-

trów, trzeba wi c to dobrze przemy le .

Podobnie jak w instalacji wodoci gowej, 

uchwyty mocuj ce rury powinny umo li-

wia  ich ruchy termiczne. Takie uchwy-

ty rozmieszcza si  w odst pach 50–80 cm, 

a w pobli u samych przyborów stosuje 

uchwyty sta e.

  Warto zwraca  uwag , czy instalator nie 

u atwia sobie pracy, stosuj c pochopnie zbyt 

wiele z czek, a tym bardziej gi tkich rur 

karbowanych (tzw. harmonijek). O ile po-

czenie tak  rur  miski ust powej z pio-

nem zwykle funkcjonuje dobrze, bo rura ma 

du rednic  i gromadz ce si  osady nie s

w stanie jej zatka , to rura rednicy 40 mm 

prowadz ca od umywalki mo e by   ci gle 

zapchana.  

Rodzaj przyboru
Minimalna rednica 

podej cia [mm]
Zalecana d ugo

podej cia [m]
Dodatkowe wymagania

miska ust powa 100 do 1 podej cia d u sze ni  1 m 
wymagaj  wentylowania (np. 
zaworem napowietrzaj cym)

wanna 50 do 2 
podej cia d u sze musz  by

wentylowania 
(np. zaworem 

napowietrzaj cym lub 
wymagaj  powi kszenia 

rednicy do 70 mm)

pojedyncza 
umywalka lub  
bidet

40 do 3 

pojedynczy 
zlewozmywak, 
pralka itp.

50 do 3 

wpust pod ogowy jak rednica wpustu
(zwykle od 50 do 100) nie okre lono

zbyt d ugie podej cia
(powy ej 2–3 m) atwo 

ulegaj  zatkaniu

Tab. 1. Wymagania dotycz ce podej  do przyborów sanitarnych zgodnie z polskimi normami

Poddasze. Adaptacj  pomieszcze

mog  tu utrudnia   wychodz ce ponad 

dach piony kanalizacyjne. Je li na podda-

szu taki pion mia by si  znale  po rodku 

pomieszczenia, mo na go skróci  i zako -

czy  zaworem napowietrzaj cym, jednak 

przynajmniej jeden z takich pionów, po o-

ony najdalej od miejsca odp ywu cieków 

poza budynek,  musi zosta  wyprowadzo-

ny ponad dach, by mo liwe by o nie tylko 

napowietrzenie (co zapewnia zawór), ale 

i usuni cie na zewn trz gazów wydobywa-

j cych si  z kanalizacji. 

Do zaworów napowietrzaj cych trzeba 

zapewni  wygodny dost p, bo czasem ule-

gaj  rozszczelnieniu i trzeba je wymieni .

Piwnica. W piwnicach natomiast mo e

si  okaza , e przewody odp ywowe, odpro-

wadzaj ce sp ywaj ce pionami cieki poza 

budynek, poprowadzono pod stropem, a 

misk  ust pow  stawiamy przecie  na pod-

odze piwnicy. Rozwi zaniem jest wówczas 

zastosowanie pompy przet aczaj co-roz-

drabniaj cej, która jest w stanie podnie

cieki na wymagan  wysoko .

Kanalizacja na 
zaadaptowanym 
poddaszu lub 
w piwnicy

 Wpusty pod ogowe to znakomite roz-
wi zanie zarówno w azienkach jak i ga-
ra ach czy na tarasach. Jednak ich wy-
konanie w istniej cym domu mo e by
k opotliwe

plpl W i c e j . . .  c e n y ,  f i r m y ,  p r o d u k t y ,  k a l k u l a t o r y ,  a r t y k u y .  K l i k n i j  n a  w w w . b u d u j e m y d o m . p l

J a k o  j e d y n i  p u b l i k u j e m y  a k t u a l n e  R A N K I N G I  P R O D U K T Ó W !

PRZYDATNE ADRESY

ACO  22 767 05 00 www.aco.pl

BORYSOWSKI  22 751 47 77 www.borysowski.com

CAPRICORN  74 854 05 83 www.capricorn.pl

KARMAT  17 856 03 76 www.karmat.pl

KESSEL  71 774 67 69 www.kessel.pl

PIPELIFE  58 774 88 88 www.pipelife.pl

PLASTBOR  22 756 88 83 www.plastbor.com.pl

PROBUD  32 677 26 60 www.probud.pl

REHAU  61 849 84 00 www.rehau.pl

WAVIN EKOPLASTIK  77 441 66 90 www.ekoplastik.com.pl

INFO RYNEK Ile kosztuje modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej?

Za wykonanie pojedynczego „punktu”, np. podej cia wodoci gowego lub 

kanalizacyjnego do umywalki lub wanny, zap acimy od 50 do 100 z . Wiele 
zale y tu od tego, na ile pracoch onne jest usuni cie elementów starej instalacji 
i wykonanie nowej – du o atwiej ukry  nowe rury za lekk ciank  na stela u,
ni  wykuwa  na nie bruzdy w cianach. 
Du e znaczenie ma te  zakres prac – dla wykonawcy wi ksze zlecenie jest 
korzystniejsze, dlatego zlecaj c kompletn  modernizacj  instalacji wodno-
-kanalizacyjnej w ca ym domu mo emy liczy  na upust. Ponadto jedna osoba 
odpowiada za w a ciwe wykonanie ca o ci prac.

Kompleksowa wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w typowym domu, 

ok. 150 m2 kosztuje 3500–5000 z .

W przypadku instalacji kanalizacyjnej wi kszo  kosztów stanowi robocizna, bo 
typowe rury kanalizacyjne s  bardzo tanie (5–10 z /m). 
Natomiast w przypadku instalacji wodoci gowych rury miedziane s  zwykle 
nieco dro sze od wykonanych z tworzywa. 
Nale y jednak sprawdzi  nie tylko ceny rur, ale i systemowych kszta tek (kolan, 
trójników itp.), poniewa  szczególnie w instalacjach plastikowych bywaj  nie-
proporcjonalnie drogie. 
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