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Woda jest rozprowadzana instalacja-
mi wody zimnej (z.w.), ciep³ej (c.w.)
i grzewczej (c.o., od centralnego ogrzewa-
nia). Nazwy dwóch pierwszych uzupe³nia
siê czasem okreœleniem „u¿ytkowa”, ma-
my wiêc odpowiednio skróty z.w.u.
i c.w.u. Trzecia nale¿y do instalacji zwa-
nych obiegowymi (cyrkulacyjnymi). Wo-
da bowiem w nich kr¹¿y. Nie tylko dop³y-
wa jako ciep³a do punktów jej wykorzy-
stania – najczêœciej grzejników – ale tak¿e
och³odzona wraca do urz¹dzenia grzew-
czego. Instalacjê wody powrotnej oznacza
siê skrótem c.w.p.

Wodê dostarczan¹ instalacjami z.w.
i c.w. – a przynajmniej znakomit¹ jej
wiêkszoœæ – te¿ trzeba odprowadziæ, tyle
¿e na zewn¹trz budynku. S³u¿y do tego
instalacja odp³ywowa, w jêzyku in¿ynier-
skim zwana kanalizacyjn¹.

Na ca³oœæ instalacji sk³ada siê wiele
elementów. Najogólniej mo¿na je podzie-
liæ na trzy grupy. Jedna to urz¹dzenia za-
silania: pompy, kot³y, wymienniki. Mo¿-
na te¿ zaliczyæ do niej przy³¹cze do sieci
zewnêtrznej. Na grupê drug¹ sk³adaj¹ siê
urz¹dzenia, w których wodê siê wyko-
rzystuje: punkty czerpalne (baterie, za-
wory) i grzejniki. W instalacji odp³ywo-
wej punktami pocz¹tkowymi oraz koñco-
wymi bêd¹ przybory sanitarne (zlewy,
wanny, sedesy) i wyprowadzenie zu¿ytej
wody na zewn¹trz (np. tzw. przykanalik,
pod³¹czany do kana³u ogólnosp³awnego).
Trzecia grupa to przewody przesy³owe,
³¹cz¹ce wszystkie te urz¹dzenia. W ni-
niejszym Raporcie zajmujemy siê tylko
nimi oraz elementami niezbêdnymi do
ich funkcjonowania, jak kszta³tki ³¹cz¹ce
czy zawory odcinaj¹ce.

Woda zimna i ciep³a
Woda, jeœli ma docieraæ do ró¿nych

punktów czerpalnych, musi byæ doprowa-
dzana pod ciœnieniem. Mo¿na je uzyskaæ
na kilka sposobów.

Najpopularniejszym jest pod³¹czenie
budynku do ogólnej (miejskiej, gminnej)
sieci wodoci¹gowej lub zainstalowanie ciœ-
nieniowego zbiornika wodno-powietrz-
nego z pomp¹ (potocznie zwanego hydro-
forem), czerpi¹cego wodê z w³asnego ujê-
cia. W obu tych przypadkach pocz¹tek in-
stalacji znajduje siê w dolnej czêœci bu-
dynku, najczêœciej w piwnicy, i stamt¹d
woda jest dostarczana przewodami do
punktów czerpalnych znajduj¹cych siê
wy¿ej. Mówimy wtedy o uk³adzie z dol-
nym rozdzia³em wody.

Mamy tu dwa warianty. Na wy¿sze
kondygnacje mo¿e byæ dostarczana tylko
woda zimna. Tam dopiero zostaje ogrzana
lub inaczej uzdatniona. Jest to dolny roz-
dzia³ z jednym przewodem �. Jednak
urz¹dzenie podgrzewaj¹ce wodê mo¿e
byæ te¿ umieszczone w piwnicy. Wówczas
na kondygnacje wy¿sze oprócz z.w. kie-
ruje siê c.w. Mamy wtedy instalacjê z dol-
nym rozdzia³em wody z dwoma przewo-
dami �.

Inny sposób to dostarczanie wody do
zbiornika umieszczonego w najwy¿szym
punkcie instalacji, najczêœciej na podda-
szu. Z niego jest rozprowadzana do punk-
tów czerpalnych znajduj¹cych siê ni¿ej. Jest
to uk³ad z górnym rozdzia³em wody �.
Takie rozwi¹zanie wi¹¿e siê z kilkoma
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Woda w domu to dziœ standard, bez którego trud-
no wyobraziæ sobie ¿ycie. Chcemy móc z niej korzy-

staæ w dogodnych miejscach i w dogodny sposób.
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niedogodnoœciami. Ciœnienie w uk³adzie
jest tym wiêksze, im wiêksza ró¿nica po-
ziomów; w domu jednorodzinnym zatem
z zasady niewielkie i nie wystarcza np. do
korzystania ze sp³uczek ciœnieniowych.
Zbiornik, z regu³y umieszczany na nie-
ogrzewanym poddaszu, trzeba izolowaæ
cieplnie. Ponadto strop zostaje powa¿nie
obci¹¿ony, co narzuca kosztowniejsze roz-
wi¹zania konstrukcyjne. No i zawsze jest
nara¿ony na zawilgocenie, mimo koniecz-

nych zabezpieczeñ zbiornika: p³ywak za-
trzymuj¹cy dop³yw wody, rura przelewo-
wa. Zalet¹ takiego uk³adu jest uniezale¿-
nienie od chwilowych przerw w dop³ywie
wody lub – przy korzystaniu z w³asnego
ujêcia – od wahañ napiêcia pr¹du. 

Bywa, ¿e w piwnicy umieszcza siê fil-
try. Wody, w nich oczyszczonej, szkoda
marnowaæ na coœ, do czego nie jest ko-
niecznie potrzebna (np. do sp³ukiwania
muszli ustêpowych). Trzeba j¹ wiêc do-
prowadziæ osobno. W takim przypadku
instalacja komplikuje siê jeszcze o osobny
przewód na wodê przefiltrowan¹.

W instalacji domowej wyró¿nia siê
trzy rodzaje przewodów �. Jeden to pio-
ny, ³¹cz¹ce poszczególne kondygnacje,
prowadzone z zasady przy wewnêtrznych
œcianach budynku. Drugi to poziome (œci-
œlej: prawie poziome, o czym ni¿ej) prze-
wody rozdzielcze. Wystêpuj¹, jeœli w bu-
dynku jest wiêcej ni¿ jeden pion, co w bu-
downictwie jednorodzinnym nie zdarza
siê czêsto. Prowadzi siê je pod stropem
piwnicy. Trzeci to pod³¹czenia do punk-
tów czerpalnych, równie¿ poziome; tra-
dycyjnie u¿ywa siê na nie nazwy ga³¹zki.
Nie zawsze mo¿na je pod³¹czyæ wprost do
urz¹dzenia czerpalnego. W tych miej-
scach czêsto wystêpuje osobny rodzaj
przewodów – tzw. podejœcia: krótkie od-
cinki, ostatnio coraz czêœciej giêtkie. Po-
dejœciami niektórzy nazywaj¹ te¿ ca³e ga-
³¹zki.

Tradycyjnie œrednice przewodów po-
dawa³o siê w calach (symbol ”), lub ich
u³amkach. Obecnie coraz szerzej przecho-
dzi siê na miary metryczne, w milime-
trach. Na razie oba systemy funkcjonuj¹
równolegle.

Na instalacjê sk³ada siê wiele odcin-
ków rur. Sposób ich ³¹czenia zale¿y od
miejsca, w którym siê znajd¹ �. Tam,
gdzie jeden odcinek stanowi proste prze-
d³u¿enie drugiego, stosuje siê ³¹czniki
przelotowe, tradycyjnie zwane mufami.
W miejscach zmiany kierunku, przewody
³¹czy siê kolankami (najczêœciej 90°, ale
s¹ tak¿e pod innymi k¹tami). Tam, gdzie
nastêpuje rozdzielenie trasy, umieszcza
siê trójniki, czasem czwórniki. Przy
wiêkszej liczbie rozga³êzieñ stosuje siê
urz¹dzenia zwane rozdzielaczami; o nich
ni¿ej. Wszystkie te kszta³tki wystêpuj¹
w wersjach zwyk³ych, kiedy ³¹cz¹ prze-
wody jednakowej œrednicy, oraz tzw. re-
dukcyjnych – kiedy œrednica jest ró¿na.

Rodzaje po³¹czenia zale¿¹ od materia³u.
Ogólnie dzieli siê je na roz³¹czne (gwinto-
wane, zaciskowe) i nieroz³¹czne (spawa-
ne, lutowane, klejone, zgrzewane).
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� Instalacja z dolnym rozdzia³em wody z jed-
nym przewodem

� Instalacja z dolnym rozdzia³em wody
z dwoma przewodami

� Instalacja z górnym rozdzia³em wody

� Rodzaje przewodów w domowej instalacji
wodnej

� Przyk³ady kszta³tek
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Przy prowadzeniu instalacji wodoci¹-
gowej nale¿y przestrzegaæ pewnych zasad.

Zaleca siê rozmieszczaæ punkty czer-
palne tak, aby ³¹czna d³ugoœæ pod³¹czeñ
(ga³¹zek) by³a jak najmniejsza. Inaczej uj-
muj¹c: dobrze, jeœli pion wypada raczej
poœrodku urz¹dzeñ, ni¿ poza nimi �.

Œrednice kolejnych odcinków prze-
wodu powinny maleæ zgodnie z kierun-
kiem przep³ywu.

Oczywiœcie, w obrêbie kilku œrednic
standardowych, jakie s¹ do dyspozycji.
Np.: pion 1" (ok. 25 mm), doprowadzenie
do wanny 3/4" (20 mm), a dalej, do baterii
umywalkowej i zaworu zasilaj¹cego pralkê
– 1/2" (15 mm). Chodzi o to, ¿eby do ka¿-
dego punktu czerpalnego dostarczyæ wodê
z wystarczaj¹c¹ wydajnoœci¹, a zarazem
aby na ka¿dym odcinku by³a mo¿liwie jed-
nakowa i niezbyt ma³a tzw. liniowa prêd-
koœæ przep³ywu, czyli prêdkoœæ, np.
w m/sek., z jak¹ poszczególne cz¹stki wody
przemieszczaj¹ siê wzglêdem œcianek prze-
wodu. Przy sta³ej prêdkoœci objêtoœciowej,
np. 1 l/sek., prêdkoœæ liniowa jest tym
wiêksza, im mniejszy przekrój przewodu.

Do sp³ukiwania muszli sedesowej s³u-
¿y zbiornik. Nie wymaga on du¿ego ciœ-
nienia. Przy niskim bêdzie siê co najwy-
¿ej nieco d³u¿ej nape³nia³. W takim przy-
padku muszla z urz¹dzeniem sp³ukuj¹-
cym równie dobrze mo¿e byæ umiejsco-
wiona np. za bateri¹ umywalkow¹, na pó³-
calowym odcinku ga³¹zki.

Przewody wodoci¹gowe tradycyjnie
prowadzi siê przy œcianach wewnêtrz-
nych, równolegle i prostopadle do nich.
Nowe rozwi¹zania materia³owe pozwalaj¹
odst¹piæ czasami od tej zasady. Mo¿na te¿
umieszczaæ przewody w bruzdach. Wów-
czas nale¿y je ochroniæ przed ocieraniem
o ich œcianki. Dobrym miejscem na pro-
wadzenie przewodów jest wnêtrze œciany
dzia³owej o konstrukcji szkieletowej.
Ruszt z profili stalowych jest w niej obu-
stronnie ob³o¿ony p³ytami gipsowo-kar-
tonowymi lub gipsowo-w³óknowymi. Do

przewodów wiêkszej œrednicy buduje siê
tzw. œcianki instalacyjne. Sk³adaj¹ siê na
nie dwa oddzielne ruszty, ka¿dy jedno-
stronnie ob³o¿ony p³ytami �.

Rury musz¹ byæ mocowane do œcian
lub stropów uchwytami b¹dŸ wsporni-
kami. Odstêpy miêdzy punktami moco-
wania zale¿¹ od rodzaju przewodów,

a w niektórych przypadkach tak¿e od
temperatury wody. Podejœcia nale¿y do-
datkowo mocowaæ przy punktach czer-
palnych.

Woda p³yn¹ca przewodami zmienia
temperaturê. Rozszerzalnoœæ cieplna ma-
teria³ów powoduje, ¿e odpowiednio do
tych zmian wyd³u¿aj¹ siê lub skracaj¹
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� Niekorzystne i korzystne rozmieszczenie
punktów czerpalnych wzglêdem pionu

� Niekorzystne zasyfonowanie przewodów poziomych: u góry – wymuszone przez koniecznoœæ
ominiêcia konstrukcyjnego elementu budynku, u do³u – spowodowane zbyt rzadkim rozmieszcze-
niem podpór

� Poprowadzenie przewodów wodnych w œciance z p³yt gipsowo-kartonowych:
po lewej – zwyk³ej, po prawej – z rusztem podwójnym, do przewodów wiêkszej œrednicy; zamiast
impregnowanych p³yt g-k mo¿na u¿yæ p³yt gipsowo-w³óknowych (bia³ych)

W instalacji wodoci¹gowej, np. w ra-
zie koniecznoœci ominiêcia konstrukcyj-
nego elementu budynku albo jako sku-
tek wadliwego poprowadzenia przewo-
du, mo¿e powstaæ syfon �. Nale¿y uni-
kaæ takich sytuacji. Przewody „pozio-
me” powinny siê nieznacznie, lecz rów-
nomiernie wznosiæ w kierunku punktów
czerpalnych, czyli opadaæ w stronê pio-
nów. Dziêki temu pêcherze powietrza,
których powstawania w wodzie trudno
unikn¹æ, bêd¹ na bie¿¹co usuwane.
W razie zaœ koniecznoœci opró¿nienia
instalacji, przez otwarcie odpowiedniego
zaworu zamontowanego w najni¿szym
jej punkcie, sp³ynie ca³a woda; w syfo-
nach pewne jej iloœci by pozosta³y.

Pion powinien znajdowaæ siê pomiê-
dzy pod³¹czonymi do niego urz¹dze-
niami.



przewody. Gdyby by³y przytwierdzone na
sta³e, prowadzi³oby to do powstawania
szkodliwych naprê¿eñ lub nawet uszko-
dzeñ. Trzeba wiêc zapewniæ przewodom
mo¿liwoœæ przemieszczania siê. Dlatego
oprócz sta³ych punktów mocowania
stosuje siê przesuwne. Ponadto w odpo-
wiednich miejscach zapewnia siê miejsce
na „zmieszczenie” nadmiaru d³ugoœci
przewodu, powsta³ego wskutek wyd³u¿e-
nia, lub „zmagazynowanie” zapasu, po-
trzebnego przy skróceniu. Takie odcinki
nazywa siê kompensatorami 	.

Szczególne wymagania dotycz¹ wza-
jemnego po³o¿enia przewodów ró¿nych
instalacji. Przyk³adowo, przewodów wo-
doci¹gowych nie wolno prowadziæ powy-
¿ej elektrycznych i gazowych, a przewody
wody zimnej nie powinny znaleŸæ siê po-
wy¿ej przewodów wody ciep³ej.

W przejœciach rur przez œciany
i stropy nale¿y osadziæ tuleje ochronne
maj¹ce œrednicê wewnêtrzn¹ o 1 cm wiêk-
sz¹ ni¿ zewnêtrzna œrednica przewodu.
Przestrzeñ miêdzy nimi wype³nia siê
trwale elastycznym szczeliwem (np. sili-
konem). W tych miejscach, oczywiœcie,
nie powinny wypadaæ ¿adne po³¹czenia.

Na wszystkich ga³¹zkach warto za-
instalowaæ zawory zwane odcinaj¹cymi.

Pozwalaj¹ one wy³¹czyæ dop³yw wody do
urz¹dzeñ czerpalnych, w celu ich napra-
wienia lub wymiany, bez koniecznoœci za-
mykania instalacji w ca³ym domu. Obecnie
stosuje siê do tego celu tzw. zawory kulowe.
Nienajlepiej nadaj¹ siê one do dok³adnego
regulowania przep³ywu, ale za to mo¿na je
zamkn¹æ jednym ruchem dŸwigni.

Ten przegl¹d wymagañ bynajmniej nie
jest kompletny. Ale wynika z niego, ile
czynników trzeba wzi¹æ pod uwagê projek-
tuj¹c instalacjê. Jest doœæ ³atwo osi¹gn¹æ
cel zasadniczy – dostarczenie wody do wy-
branych miejsc. Trudniej unikn¹æ b³êdów,
które w trakcie u¿ytkowania mog¹ daæ siê
we znaki. Jedne skutki s¹ niezbyt groŸne,
lecz dokuczliwe, np. wytwarzanie i przeno-
szenie nieprzyjemnych dŸwiêków. S¹ i po-
wa¿niejsze, np. gwa³townie s³abn¹cy stru-
mieñ wody podczas korzystania z dwóch
punktów poboru. Gorzej, jeœli z podobne-
go powodu maleje dop³yw wody zimnej
i np. z prysznica zaczyna p³yn¹æ ukrop.
Jeszcze inne b³êdy prowadz¹ do powstawa-
nia zastoin, sprzyjaj¹cych rozwojowi bak-
terii chorobotwórczych.

Dlatego nie nale¿y siê zdawaæ na do-
œwiadczenie i wyczucie majstra hydrauli-
ka, a tym bardziej na swoj¹ intuicjê. Insta-
lacjê powinien zaprojektowaæ in¿ynier
specjalista.

Ogrzewanie
W instalacji grzewczej sta³a iloœæ wo-

dy, zwana z³adem, kr¹¿y miêdzy Ÿród³em

ciep³a a jego odbiornikami. Gród³em
w domu jednorodzinnym jest najczêœciej
kocio³; rzadziej przy³¹cze sieci zewnêtrz-
nej. Odbiorniki, czyli grzejniki, mo¿na
podzieliæ na dwie grupy. Jedne nazywamy
punktowymi: to grzejniki œcienne – tra-
dycyjne cz³onowe, najczêœciej ¿eliwne,
a tak¿e nowoczesne p³ytowe czy konwek-
torowe. Drugi rodzaj, coraz czêœciej stoso-
wany, to grzejniki powierzchniowe,
przede wszystkim – w postaci ogrzewania
pod³ogowego, rzadziej – œciennego.

W odró¿nieniu od instalacji wodoci¹-
gowej, która prowadzi wodê do wybra-
nych miejsc (³azienka, kuchnia, ubika-
cja), instalacja grzewcza obejmuje wszyst-
kie u¿ytkowane pomieszczenia, rozmiesz-
czone zwykle na kilku (przynajmniej
dwóch) kondygnacjach. Mamy wiêc
znacznie wiêksz¹ liczbê przewodów. Ich
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	 Przyk³ad kompensatora uzyskanego przez
za³amanie trasy przewodu –  widok z góry:
bez tego za³amania powstawa³yby szkodliwe
naprê¿enia (rysunek górny), z nim zaœ prze-
wód mo¿e siê swobodnie rozszerzaæ wskutek
rozgrzania (rysunek œrodkowy) lub kurczyæ
wskutek oziêbienia (rysunek dolny), kosztem
nieznacznego odkszta³cenia ramienia;
obok wygl¹d po³¹czeñ


 Zasada prowadzenia jednorurowej instala-
cji c.o.; na zdjêciu – zestaw przy³¹czeniowy

� Ró¿nica miêdzy instalacj¹ tradycyjn¹, z przewodów ³¹czonych kszta³tkami i prowadzonych przy
œcianach, a nowoczesn¹, z wykorzystaniem przewodów wpuszczonych w posadzkê

Przewodów wodoci¹gowych nie wolno prowadziæ powy¿ej elektrycznych
i gazowych, a przewody wody zimnej nie powinny znaleŸæ siê powy¿ej przewodów
wody ciep³ej.

Masz pytanie – eksperci odpowiadaj¹ na Forum www.budujemydom.pl
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tradycyjny uk³ad nazywa siê dwururo-
wym, bo do ka¿dego grzejnika biegn¹
dwa przewody – zasilaj¹cy i powrotny.
Uk³ad ten mo¿e byæ pionowy albo pozio-
my. W pierwszym przypadku do ka¿dego
pionu jest na poszczególnych kondygna-
cjach pod³¹czony jeden grzejnik. W dru-
gim, do jednego pionu w obrêbie kondy-
gnacji jest pod³¹czonych kilka grzejni-
ków. Nowoczeœniejszym i bardziej eko-
nomicznym rozwi¹zaniem jest uk³ad
jednorurowy. Nie nale¿y go myliæ ze sto-
sowanym dawniej. Teraz specjalne zesta-
wy przy³¹czne, w których nastêpuje pre-
cyzyjne rozdzielenie wody na czêœæ kiero-
wan¹ do grzejnika i drug¹, p³yn¹c¹ dalej
bezpoœrednio, pozwalaj¹ wszystkie grzej-
niki jednego ci¹gu przy³¹czyæ do jednego
przewodu. Od ostatniego w szeregu pro-
wadzi do pionu przewód c.w.p. 
.

Tradycyjnie przewody instalacji
grzewczej prowadzi³o siê tak samo i z za-
stosowaniem takich samych zasad, jak
w przypadku wodoci¹gowej – przy œcia-
nach. Wprowadzenie nowych materia-
³ów, giêtkich i niezawodnych, umo¿liwi-
³o wpuszczenie przewodów w posadzkê
i poprowadzenie ich do odbiorników
tras¹ najkrótsz¹ �. Do grzejnika docho-
dz¹ tylko krótkie podejœcia. Zmniejsza
siê w ten sposób nie tylko d³ugoœæ prze-
wodu, ale i liczbê z³¹czek. One zaœ sta-
nowi¹ najdro¿szy sk³adnik instalacji. Na
nich te¿ nastêpuje mniejsze lub wiêksze
zd³awienie przep³ywu. Wykonanie ta-
kiej instalacji wymaga mniejszego na-
k³adu pracy.

Coraz czêœciej stosuje siê urz¹dzenie,
nazwane rozdzielaczem �. Zwykle ma-
my zestawy dwóch rozdzielaczy. Jeden,
zasilaj¹cy, strumieñ wody grzejnej z pio-
nu kieruje do poszczególnych grzejników.
Drugi, zwrotny, zbiera z nich wodê po-
wrotn¹ i kieruje j¹ jednym pionem do
Ÿród³a ciep³a. Mog¹ byæ zaopatrzone
w ró¿ne urz¹dzenia reguluj¹ce przep³yw
wody grzejnej: g³owice termostatyczne na
zasilaj¹cym, zawory regulacyjne na po-
wrotnym, zawory kulowe odcinaj¹ce do-
p³yw do poszczególnych ga³êzi, mierniki
przep³ywu.

W instalacji grzewczej nie ma, jak
w wodoci¹gowej, punktów czerpalnych,
którymi mog³yby j¹ opuszczaæ powstaj¹ce
w wodzie pêcherze powietrza. Mog¹ one
powa¿nie zak³óciæ obieg wody. Zw³aszcza
w instalacjach grawitacyjnych, w których
przemieszcza siê ona wskutek ró¿nicy ciê-
¿aru na ciep³o i na zimno, a nie pod wp³y-
wem pompy obiegowej (cyrkulacyjnej;
mówimy wtedy o obiegu wymuszonym).
Dlatego ka¿dy pion lub inny najwy¿szy
punkt musi byæ zaopatrzony w odpo-
wietrznik, najlepiej automatyczny.

W uk³adach tradycyjnych, z grzejnika-
mi œciennymi, ga³¹zkom nale¿y zapewniæ
spadek zgodny z kierunkiem przep³ywu
wody grzejnej: od pionu w przypadku zasi-
lania i do pionu w przypadku c.w.p. Prak-
tycznie jest poszczególne grzejniki zaopat-
rywaæ nie tylko w zawory regulacyjno-od-
cinaj¹ce na przewodzie zasilaj¹cym, ale
tak¿e w powrotne na odprowadzaj¹cym.
Pozwala to od³¹czyæ jeden grzejnik, np.
w celu pomalowania œciany za nim, bez
spuszczania ca³ego z³adu. Tak¹ mo¿liwoœæ
daj¹ te¿ niektóre zestawy przy³¹czeniowe.

W instalacji wodoci¹gowej wady pro-
jektowe i wykonawcze wp³ywaj¹ na jakoœæ
oraz bezpieczeñstwo u¿ytkowania. Podsta-
wowa funkcja pozostaje. Wady wykonania
instalacji grzewczej mog¹ spowodowaæ, ¿e
nawet ta podstawowa – dostarczanie ciep³a
do poszczególnych pomieszczeñ – mo¿e
nie byæ realizowana, zw³aszcza w przypad-
ku instalacji z obiegiem grawitacyjnym. Tu
wiêc jest szczególnie istotne, ¿eby projekt
sporz¹dzi³ specjalista.

Odp³yw
W zwyk³ej wewnêtrznej instalacji ka-

nalizacyjnej (pomijamy rozwi¹zania spe-
cjalne, w nowych budynkach niestosowa-
ne) przep³yw odbywa siê wy³¹cznie na za-

sadzie grawitacyjnej, czyli pod ciê¿arem
odprowadzanej wody zu¿ytej. Odbywa siê
poprzez przy³¹czenia do przyborów sani-
tarnych (podejœcia), piony oraz przewód
odp³ywowy i przykanalik . Wobec bra-
ku ciœnienia, wymuszaj¹cego przep³yw,
przewody powinny mieæ odpowiednio
du¿e œrednice. Wymagania wobec niektó-
rych podejœæ s¹ podane w tabeli 1. Opory
przep³ywu zale¿¹ nie tylko od œrednicy,
ale tak¿e od d³ugoœci przewodu. Dane
z tabeli odnosz¹ siê do podejœæ o d³ugoœci
3,5 m. Tylko dla miski ustêpowej wynosi
ona 2,5 m. Jeœli d³ugoœæ musi byæ wiêksza
(bo np. przewód trzeba puœciæ wokó³ po-
mieszczenia, a nie najkrótsz¹ drog¹ do
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 Schemat domowej instalacji odp³ywowej� Prosty rozdzielacz pêtli grzejnych, wbudo-
wany w szafkê wnêkow¹



pionu), œrednicê nale¿y zwiêkszyæ o jeden
wymiar (np. z 4 do 5 cm).

Podejœcia musz¹ mieæ odpowiedni
spadek, 2-3%, czyli 2-3 cm na 1 m d³ugo-
œci. Z przyborami sanitarnymi s¹ po³¹czo-
ne poprzez syfony – zamkniêcia wodne.
Ich rodzaj zale¿y m.in. od iloœci miejsca,
któr¹ mo¿na na nie przeznaczyæ �. Do-
datkowo syfon pe³ni rolê odstojnika, na
którego dnie odk³adaj¹ siê zanieczyszcze-
nia sta³e. Ogranicza to zamulanie dalszej,
trudniej dostêpnej czêœci instalacji. Co ja-
kiœ czas osad trzeba usun¹æ. 

Pion ma na ca³ej wysokoœci jednako-
w¹ œrednicê. Nie mo¿e byæ ona mniejsza
od najwiêkszej œrednicy pod³¹czonego  do
niego podejœcia. Zazwyczaj jest to podej-
œcie do miski ustêpowej. Z tabeli wynika,
¿e przy d³ugoœci do 2,5 m powinno mieæ
ono œrednicê co najmniej 10 cm. Taka jest
wiêc minimalna œrednica pionu.

W odró¿nieniu od pozosta³ych wod-
nych instalacji domowych, kanalizacyjna
jest otwarta. Pion musi byæ zakoñczony
rur¹ wywiewn¹, wychodz¹c¹ ponad po³aæ
dachow¹, œrednicy o 5-10 cm wiêkszej ni¿
czêœæ wewnêtrzna. W dolnej czêœci pionu
nale¿y z kolei zamontowaæ zamykany
otwór – czyszczak, potocznie zwany rewi-
zj¹.

Przewód odp³ywowy powinien mieæ
œrednicê wiêksz¹ ni¿ pion, który ten prze-
wód ³¹czy z tzw.  przykanalikiem.

Podstawowym sposobem ³¹czenia rur
i kszta³tek instalacji odp³ywowej jest tzw.
³¹cznik kielichowy: cylindryczny (bosy)
koniec jednego elementu (sztucer) wcho-
dzi w rozszerzenie drugiego (kielich) �.
Obecnie standardowym materia³em
w domowych instalacjach odp³ywowych
s¹ rury z tworzywa sztucznego, z fabrycz-
nie umieszczonym gumowym pierœcie-

niem uszczelniaj¹cym. Tak wiêc monta¿
polega tylko na wciskaniu sztucerów
w kielichy, bez dodatkowego uszczelnia-
nia. W podejœciach do przyborów sanitar-
nych stosuje siê czêsto rodzaj z³¹czy ko³-
nierzowych, w których zaciskanie po³¹-
czenia gwintowego powoduje dok³adne
przylgniêcie elastycznego pierœcienia
sto¿kowego, a wiêc uszczelnienie z³¹cza.

Choæ instalacja odp³ywowa wygl¹da
na najprostsz¹ z domowych, skutki jej
wadliwej pracy s¹ szczególnie nieprzy-
jemne. Skrajnym przypadkiem mo¿e byæ
sytuacja, kiedy spuszczenie wody w ubi-
kacji na górze powoduje „wybijanie” za-
wartoœci syfonu do zlewozmywaka
w kuchni na parterze. Dlatego i tê instala-
cjê nale¿y wykonywaæ wed³ug specjali-
stycznego projektu.

Spoœród wodnych instalacji domo-
wych kanalizacyjna wytwarza najwiêcej
ha³asów. Powstaj¹ one g³ównie w pionie,
jako dŸwiêk opadania œcieków, oraz w wy-
niku odbiæ wody w rozga³êzieniach lub
w miejscach, w których nastêpuje zmiana
kierunku przep³ywu. Niektóre firmy pro-
ponuj¹ specjalne rozwi¹zania materia³o-
wo-konstrukcyjne, pozwalaj¹ce te odg³o-
sy ograniczyæ do minimum.

G³oœna praca instalacji wynika czêsto
z b³êdów projektowych – m. in. niew³aœ-
ciwe wzajemne umieszczenie syfonów
mo¿e spowodowaæ, ¿e szybkiemu opró¿-
nianiu jednego przyboru (np. wanny) bê-
dzie towarzyszy³o bulgotanie w innym
(np. przy zlewozmywaku).

W jednym z niskoszumowych syste-
mów kanalizacji, o nazwie Geberit Silent,
zmniejszenie ha³asu uzyskuje siê dwiema
drogami. Jedna to u¿ycie specjalnego po-
lietylenu o porowatej strukturze, dobrze
poch³aniaj¹cego dŸwiêki. Druga to zaopa-
trzenie kszta³tek w ¿eberka, t³umi¹ce od-
g³osy przep³ywu cieczy. Dodatkowo
w sk³ad systemu wchodz¹ obejmy t³umi¹-

ce, zapobiegaj¹ce przenoszeniu na ele-
menty budynku dŸwiêków, które mimo
wszystko mog³y w instalacji powstaæ.

Wyciszeniu instalacji s³u¿y te¿ sposób
monta¿u. Materia³ elementów jest
wprawdzie dobrze zgrzewalny, co umo¿li-
wia ³¹czenie najprostsze, przez tzw. zgrze-
wanie doczo³owe. Jednak¿e rzadko siê
z tego udogodnienia korzysta, poniewa¿
nadtopiony polietylen mo¿e ulec wciœniê-
ciu do œrodka przewodu (tzw. wyp³ywka
wewnêtrzna). To ewentualnie tworzy³oby

zaœ niepo¿¹dane Ÿród³o ha³asu, którego
w³aœnie siê chce unikn¹æ. Ponadto po-
wsta³e po³¹czenie jest nieroz³¹czne. Tote¿
wytwórca oferuje tak¿e kilka innych sys-
temów, m. in. z u¿yciem tzw. muf wtyko-
wych, daj¹cych po³¹czenie zbli¿one do
tradycyjnego kielichowego, oraz skrêcane
opaski, wyœcielone specjalnym rodzajem
gumy, skrêcane kluczem imbusowym.

Niejako uzupe³nienie Silentu stanowi
system Isol, maj¹cy postaæ mat z dwóch
folii - jednej z tworzywa sztucznego, dru-
giej o³owianej - oraz pianki t³umi¹cej. Za-
pewniaj¹ one nie tylko wyciszanie rur
i kszta³tek, ale tak¿e zapobiegaj¹ przeni-
kaniu wilgoci oraz izoluj¹ cieplnie,

Inny z systemów, Wavin AS, jest wy-
konany z tworzywa sztucznego na bazie
polipropylenu wzmocnionego specjaln¹
mieszanin¹ minera³ów, o nazwie Astolan.
Odznacza siê ono jednoczeœnie du¿¹ wy-
trzyma³oœci¹ i wysokim stopniem izola-
cyjnoœci akustycznej. Wymagany stopieñ
t³umienia szumów zapewnia bez stosowa-
nia specjalnych uchwytów i obejm; mo¿-
na u¿ywaæ powszechnie dostêpnych.

Rury ³¹czy siê za pomoc¹ muf nasa-
dowych, skonstruowanych tak, ¿e zapew-
niaj¹ kompensacjê wyd³u¿eñ. Nie tylko
u³atwia to prace, ale tak¿e daje w efekcie
instalacjê bezpieczniejsz¹.                    �
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� Syfony: rurowy (z lewej), uproszczony prze-
krój butelkowego (w œrodku) oraz brodzikowy
(z prawej); w pierwszym osad usuwa siê przez
wykrêcenie korka, w pozosta³ych – przez od-
krêcenie lub wykrêcenie czêœci dolnej

� Po³¹czenie kielichowe z g³adkim sztucerem
i uszczelk¹ gumow¹ (o-ringiem) w kielichu

Umywalka, bidet 40
Zlewozmywak, zlew, zmywarka do naczyñ,
pralka automatyczna do 6 kg bielizny 50

Pralka automatyczna 6-12 kg bielizny 50
Pisuar 50
Muszla sedesowa (d³. do 2,5 m) 100
Prysznic 50
Wanna bezpoœrednio przy pionie 50
Wanna z podejœciem ponad 2 m 70

Tabela 1. Wymagane œrednice
(w mm) podejœæ kanalizacyjnych
o d³ugoœci do 3,5 m


