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Woda w domu

Instalacja wodna
i uzdatnianie wody

WODA W DOMU
Instalacja kanalizacyjna
i odprowadzanie Ăcieków 106

PrzeciÚtna,
czteroosobowa
rodzina zuĝywa
600–800 litrów
wody dziennie.
Jak jÈ zapewniÊ
i jak wykonaÊ
instalacjÚ
wodociÈgowÈ, by
woda byïa zdrowa,
a korzystanie z niej
– niekïopotliwe?

Wody

fot. Wilo

Jarosïaw Antkiewicz

pod dostatkiem
ZimnÈ i ciepïÈ wodÚ w domu moĝna zapewniÊ na róĝne sposoby. Takĝe instalacjÚ wodociÈgowÈ wewnÈtrz domu moĝna róĝnie
wykonaÊ, wybrawszy jeden z wielu dostÚpnych na rynku materiaïów. Kaĝdy z nich bÚdzie dobry, jeĂli zostanie zastosowany zgodnie z przeznaczeniem, a instalator wykona
pracÚ rzetelnie.

Woda z wodociÈgu
JeĂli to moĝliwe, warto przyïÈczyÊ dom do sieci wodociÈgowej.
PrzyïÈcze wodociÈgowe. PrzyïÈcze ïÈczy instalacjÚ wodnÈ w domu z zasilajÈcym jÈ wodociÈgiem. NiezbÚdnymi elementami przyïÈcza sÈ:
zasuwa umoĝliwiajÈca odciÚcie dopïywu
wody z wodociÈgu;
wodomierz (licznik poboru wody);
zawory odcinajÈce.
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Dalsze elementy tworzÈ instalacjÚ domowÈ.
Za wodomierzem montuje siÚ zawór
zwrotny (przeciwskaĝeniowy), zabezpieczajÈcy przed cofniÚciem siÚ wody z instalacji domowej do wodociÈgu w razie zaniku ciĂnienia wody. Za zaworem montuje siÚ
wstÚpny filtr mechaniczny, wychwytujÈcy z wody wodociÈgowej zanieczyszczenia
staïe (na przykïad piasek i rdzÚ), oraz zawory odcinajÈce, umoĝliwiajÈce wymianÚ filtra
bez opróĝniania instalacji.
RurÚ przyïÈcza ukïada siÚ ze staïym spadkiem min. 2–3% (2–3 cm na metr dïugoĂci
przewodu) w kierunku od domu do wodociÈgu ulicznego. Umoĝliwia to staïe odpowietrzanie instalacji, a w razie potrzeby –
takĝe jej opróĝnienie.
Zalety i wady wodociÈgu. O jakoĂÊ wody
wodociÈgowej troszczy siÚ jej dostawca, jest
ona uzdatniana i systematycznie badana.

Ponadto dociera do domu pod ciĂnieniem,
nie musimy wiÚc montowaÊ zestawu hydroforowego.
Zdarza siÚ, ĝe woda z wodociÈgu nie speïnia naszych oczekiwañ. ChoÊ stacjÚ uzdatniania opuszcza odpowiednio oczyszczona,
to pïynÈc rurociÈgami, moĝe zostaÊ wtórnie
zanieczyszczona, choÊby przez osady znajdujÈce siÚ w rurach. To doĂÊ czÚste zjawisko, bo wciÈĝ eksploatowane sÈ nawet stuletnie rurociÈgi. Dlatego warto zainstalowaÊ
w domu kilkustopniowy filtr, oczyszczajÈcy przynajmniej wodÚ przeznaczonÈ do spoĝycia.
Woda wodociÈgowa moĝe mieÊ teĝ zbyt
niskie ciĂnienie. Zdarza siÚ to zwïaszcza
w domach poïoĝonych na wzniesieniu powyĝej wodociÈgu lub w miejscowoĂciach,
w których wydajnoĂÊ sieci jest zbyt niska,
zwïaszcza w okresach najwiÚkszego poboru,
np. wieczorami, lub latem, gdy mieszkañcy
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wodociÈgowej

przyïÈcze
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Schemat przyïÈcza wodociÈgowego. CzÚĂÊ od wodociÈgu ulicznego do wodomierza jest wïasnoĂciÈ
przedsiÚbiorstwa wodociÈgowego. Reszta to juĝ instalacja domowa, naleĝÈca do nas

Zamiar wykonania przyïÈcza wodociÈgowego lub budowy wïasnej studni naleĝy zgïosiÊ do starostwa powiatowego. UrzÈd moĝe
w ciÈgu 30 dni wnieĂÊ sprzeciw, a jeĂli tego nie
zrobi, moĝemy rozpoczÈÊ prace. Zgïoszenie
musi zawieraÊ opis inwestycji oraz plan sytuacyjny dziaïki z zaznaczonÈ lokalizacjÈ przyïÈcza lub studni. Taka dokumentacja i tak
jest opracowywana, gdy uzgadniamy ewentualne wykonanie przyïÈcza z zakïadem wodociÈgowym – o procedurÚ, terminy i koszty wykonania przyïÈcza najlepiej dowiedzieÊ
siÚ wïaĂnie tam.
JeĂli planujemy wykonaÊ studniÚ, warto
zawczasu skonsultowaÊ siÚ ze studniarzem
– wybrane przez nas miejsce moĝe okazaÊ siÚ
niewïaĂciwe i trzeba bÚdzie je zmieniÊ.

uĝywajÈ wody wodociÈgowej do podlewania
ogrodów. W takiej sytuacji warto zasilaÊ instalacjÚ domowÈ nie bezpoĂrednio z wodociÈgu, ale za poĂrednictwem podnoszÈcego
ciĂnienie zestawu hydroforowego.

Woda z wïasnego ujÚcia
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drenaĝ rozsÈczajÈcy

Minimalne odlegïoĂci pomiÚdzy studniÈ a innymi obiektami. Gdy nie ma innej moĝliwoĂci, dopuszcza
siÚ lokalizacjÚ studni na granicy dziaïek, z zachowaniem pozostaïych wymaganych odlegïoĂci

Lokalizacja studni. Niezaleĝnie od rodzaju
studnia musi znaleěÊ siÚ w okreĂlonej odlegïoĂci od granic dziaïki oraz innych znajdujÈcych siÚ na niej obiektów. Speïnienie tych
wymagañ moĝe byÊ bardzo trudne, zwïaszcza gdy dziaïka jest nieskanalizowana, a my
planujemy budowÚ przydomowej oczyszczalni Ăcieków.
Zbiornik na wodÚ. Woda z wïasnego ujÚcia wymaga zmagazynowania w zbiorniku
– inaczej kaĝde odkrÚcenie kranu wymagaïoby uruchomienia pompy, co byïoby niewygodne i bardzo skróciïo ĝywotnoĂÊ tego
urzÈdzenia. NajczÚĂciej stosuje siÚ zestawy hydroforowe zïoĝone z pompy zasysajÈcej wodÚ i zbiornika ciĂnieniowego (czyREKLAMA
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fot.Hydroinstal

Taki zestaw hydroforowy moĝna
umieĂciÊ w pïytkiej wnÚce
Ăciennej

li hydroforu). Pompa zestawu hydroforowego
moĝe jednak zasysaÊ wodÚ tylko z niewielkiej gïÚbokoĂci, trzeba to sprawdziÊ w instrukcji obsïugi, by nie okazaïo siÚ, ĝe lustro
wody w naszej studni znajduje siÚ zbyt nisko
w stosunku do moĝliwoĂci pompy.
JeĂli korzystamy z pompy gïÚbinowej, to
potrzebny bÚdzie tylko zbiornik ciĂnieniowy
(bez dodatkowej pompy).
Zbiornik lub zestaw hydroforowy musi byÊ
zabezpieczony przed mrozem. NajczÚĂciej
ustawia siÚ go w piwnicy lub pomieszczeniu
gospodarczym. Maïy zbiornik hydroforowy
zmieĂci siÚ nawet w szafce kuchennej, jednak nie unikniemy wówczas haïasu, a taki
zestaw wïÈcza siÚ czÚsto, bo zgromadzona
w nim woda koñczy siÚ bardzo szybko.

Rodzaje studni. Rodzaj i gïÚbokoĂÊ studni
zaleĝy od warunków gruntowo-wodnych na
dziaïce oraz przeznaczenia wody – czy ma
sïuĝyÊ jedynie do podlewania lub mycia samochodu, czy teĝ bÚdzie to woda przeznaczona do picia.
Wiercone. SÈ najpopularniejsze: pobierajÈ wodÚ ze stosunkowo czystych gïÚbszych
warstw wodonoĂnych (najczÚĂciej 20–30 m).
BudujÈc je, wykonuje siÚ odwiert, w który wsuwa siÚ rurÚ Ărednicy 100–150 mm,
wykonanÈ z tworzywa lub stali nierdzewnej. DolnÈ czÚĂÊ rury wypeïnia siÚ ĝwirem filtrujÈcym zanieczyszczenia, nad nim
umieszcza zatapialnÈ pompÚ gïÚbinowÈ.
Uwaga! Do budowy studni trzeba uĝyÊ rur
studniarskich, a nie kanalizacyjnych. Rury
kanalizacyjne sÈ tañsze, ale nie sÈ przeznaczone do kontaktu z wodÈ spoĝywczÈ, majÈ
teĝ niedostatecznÈ wytrzymaïoĂÊ.
JeĂli gïÚbokoĂÊ studni przekracza 30 m, to
jej wykonanie podlega juĝ przepisom Prawa

Kilka ěródeï wody
w jednym domu
CzÚsto w domach jednorodzinnych przyïÈczonych do sieci wodociÈgowej wykonuje
siÚ studnie zapewniajÈce wodÚ do podlewania ogrodu, mycia samochodu itp.
W domu moĝna wykonaÊ takĝe zasilany
wodÈ ze studni pion wodociÈgowy zapewniajÈcy wodÚ do spïukiwania toalet.
Jako ěródïo wody do spïukiwania moĝe teĝ
sïuĝyÊ zbiornik deszczówki.

b

a

Wybrane rodzaje studni: a) wiercona, b) kopana bocznonaciekowa, c) abisyñska
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Górniczego i Prawa Wodnego. NiezbÚdny
jest wówczas projekt i odrÚbne pozwolenie.
Kopane. Straciïy na popularnoĂci, bo
ekonomicznie uzasadnione jest zwykle tylko wykonanie w ten sposób studni pïytkich (do 10 m). Woda z takiego ujÚcia jest
naraĝona na zanieczyszczenie. GïÚbokie
studnie kopane wykonuje siÚ tylko wtedy,
gdy warstwa wodonoĂna jest bardzo cienka i maïo wydajna. Wówczas wykonuje siÚ
tzw. studnie bocznonaciekowe, w których
dolne krÚgi nad szczelnym dnem tworzÈ
zbiornik wody.
Abisyñskie. SÈ najprostsze i najtañsze
w budowie, jednak za ich pomocÈ moĝna
czerpaÊ tylko wodÚ poïoĝonÈ bardzo pïytko (do 7–8 m), ponadto sÈ one maïo wydajne.
Studnia abisyñska skïada siÚ z metalowej
rury zakoñczonej Ăwidrem (lub grotem) i
wyposaĝonej w dolnej czÚĂci w filtr. RurÚ tÚ
wkrÚca siÚ lub wbija bezpoĂrednio w grunt.
¥rednica rury ssawnej nie przekracza
50 mm. TakÈ studniÚ wyposaĝa siÚ w pompÚ
rÚcznÈ lub elektrycznÈ. Studnie abisyñskie
najczÚĂciej wykorzystywane sÈ do podlewania ogrodu. Nie sÈ zbyt trwaïe, bo po kilku
latach dochodzi zwykle do zamulenia filtra,
którego nie ma jak oczyĂciÊ.

Badanie i uzdatnianie wody
WodÚ z wïasnego ujÚcia naleĝy przebadaÊ.
Ocena tylko jej smaku i zapachu moĝe byÊ
bardzo mylÈca, bo np. smaczna i klarowna
woda moĝe byÊ skaĝona bakteriologicznie
lub chemicznie, a niekiedy wodÚ o zniechÚcajÈcym wyglÈdzie i smaku moĝna stosunkowo ïatwo uzdatniÊ.
c
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odkrÚcamy kran z ciepïÈ wodÈ. Jako dwufunkcyjne mogÈ pracowaÊ kotïy gazowe, olejowe i elektryczne, bo tylko w nich moĝliwe
jest gwaïtowne zwiÚkszenie mocy grzewczej. OdlegïoĂci pomiÚdzy kotïem a punktami poboru powinny byÊ jak najmniejsze, poniewaĝ zanim popïynie woda ogrzana, z rur
musi wypïynÈÊ zimna, a nie moĝna zastosowaÊ cyrkulacji c.w.u. Zastosowanie kotïa dwufunkcyjnego pozwala zaoszczÚdziÊ
miejsce – nie tracimy go na duĝy zasobnik.
Kotïy dwufunkcyjne z niewielkim zasobnikiem. UmoĝliwiajÈ zastosowanie cyrkulacji gorÈcej wody. Ponadto dziÚki zasobnikowi
kocioï nie musi siÚ wïÈczaÊ, gdy potrzebujemy niewiele wody, np. do umycia rÈk.
Wpïywa to korzystnie na trwaïoĂÊ kotïa.

fot. Aqvasystem

Badanie wody moĝna zlewym, poprawiajÈce smak i zaciÊ stacji Sanepidu lub labopach wody. Woda moĝe byÊ doratorium dziaïajÈcemu przy
datkowo odkaĝana, najczÚĂciej
uczelni medycznej. Dopiero
przy uĝyciu lampy UV.
po jego wykonaniu moĝNajdokïadniejsze oczyszczana wybraÊ wïaĂciwy sposób
nie zapewniajÈ filtry wykouzdatniania.
rzystujÈce zjawisko odwrócoNajczÚĂciej woda z wïasnej osmozy. PochodzÈca z nich
nego ujÚcia zawiera zbyt
woda wymaga jednak ponowduĝo ĝelaza, a czasem teĝ
nej mineralizacji, do czego
manganu. Do usuwania tych
sïuĝÈ wkïady dolomitowe.
pierwiastków sïuĝÈ kolumDo zmywarek i pralek stony filtracyjne – odĝelaziacze
suje siÚ teĝ specjalne filtry
(lub odĝelaziacze/odmanzmiÚkczajÈce wodÚ.
ganiacze). Umieszcza siÚ je
Przygotowanie
zwykle w pomieszczeniu
ciepïej wody
gospodarczym lub piwnicy.
CiepïÈ wodÚ uĝytkowÈ, która
MuszÈ byÊ podïÈczone do
przez instalatorów okreĂlana
instalacji kanalizacyjnej, bo
jest skrótem c.w.u., najczÚĂciej
regularnie nastÚpuje w nich
przygotowuje kocioï zasilajÈcy
cykl pïukania – wytrÈcone
równieĝ instalacjÚ c.o.
z wody ĝelazo jest usuwane
do kanalizacji. Specjalista
Duĝy filtr kolumnowy usuwaKocioï jednofunkcyjny i zasobpowinien dobraÊ wydajnoĂÊ jÈcy nadmiar ĝelaza i manganu
uzdatnia caïÈ wodÚ potrzebnÈ
nik ciepïej wody. Kocioï pododĝelaziacza stosownie do
dla domu
grzewa wówczas wodÚ zgromastopnia zanieczyszczenia
dzonÈ w zbiorniku o pojemnoĂci dostosowanej
do zapotrzebowania na c.w.u.: zwykle przyjmuje siÚ 50–60 litrów na osobÚ w ciÈgu doby.
Jako kotïy jednofunkcyjne pracujÈ najczÚĂciej kotïy na paliwo staïe. Ze wzglÚdu na
brak miejsca do ustawienia duĝego i ciÚĝkiego
zbiornika nie wszÚdzie moĝna zdecydowaÊ
siÚ na ten sposób przygotowania c.w.u.
DziÚki zbiornikowi, z gorÈcej wody moĝna
korzystaÊ w wielu punktach poboru równoczeĂnie – ogranicza nas tylko jego pojemnoĂÊ.
Prawie zawsze punkty poboru dzieli od zasobFiltr przeznaczony do montaĝu w szafce kuchennika pewna odlegïoĂÊ i konieczne jest wykonanej moĝe byÊ doĂÊ duĝy. Umoĝliwia kilkustopniowÈ
nie
obiegu (cyrkulacji) wody w instalacji – inafiltracjÚ oraz dezynfekcjÚ wody promieniami UV
czej po odkrÚceniu kranu najpierw musiaïaby
spïynÈÊ z rur juĝ wychïodzona woda. Byïoby
wody i jej dobowego zuĝycia. W tañszych
to niewygodne i nieekonomiczne – nie tylko
odĝelaziaczach cykl pïukania trzeba urumarnowalibyĂmy wodÚ, ale i zwiÚkszali dodatchamiaÊ rÚcznie, w droĝszych odbywa siÚ
kowo objÚtoĂÊ Ăcieków.
ono automatycznie.
Odĝelaziacz zwykle uzdatnia caïÈ wodÚ dostarczanÈ do
Kocioï dwufunkcyjny. Podgrzewa wodÚ
domu. Inne sposoby uzdatprzepïywowo, to znaczy tylko wtedy, gdy
niania ze wzglÚdu na
Pompa wyposaĝona
w sterownik czasowokoszty oraz maïÈ wydaj-temperaturowy dzianoĂÊ filtrów stosuje siÚ
ïa tylko wówczas, gdy
tylko miejscowo, przy
woda w rurach siÚ wychïodzi. Nie pracuje rówpojedynczych punktach
nieĝ w nocy, gdy nie kopoboru.
rzystamy z ciepïej wody
Dodatkowo oczyszczaNiewielki ogrzewacz
na jest woda przeznaczona do
elektryczny moĝna ukryÊ
spoĝycia. NajczÚĂciej sïuĝÈ do
w szafce pod umywalkÈ
tego filtry z wkïadem wÚglofot. Wilo

fot. Elektromet

fot. Alco

Ogrzewacze elektryczne. Ze wzglÚdu na wysokie ceny energii elektrycznej najczÚĂciej
stosuje siÚ jedynie jako uzupeïniajÈce ěródïo ciepïa do przygotowania c.w.u. Popularne
sÈ na przykïad ogrzewacze pojemnoĂciowe,
dziÚki którym nie trzeba paliÊ w kotle c.o.
w sezonie letnim. W grzaïkÚ elektrycznÈ dodatkowo moĝe byÊ teĝ wyposaĝony zasobnik
c.w.u. wspóïpracujÈcy z kotïem.
JeĂli i tak planujemy wykorzystanie elektrycznoĂci jako jedynego ěródïa energii do
podgrzewania c.w.u., to dobrym rozwiÈzaniem moĝe byÊ zastosowanie ogrzewaczy przepïywowych. Jedno urzÈdzenie zasila najczÚĂciej pojedynczy punkt poboru,
nie ma wiÚc strat zwiÈzanych z wychïadzaniem siÚ wody w rurach czy zasobniku, niepotrzebna jest teĝ pompa obiegowa.
Instalacja wodna takĝe jest prostsza (jedno-
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rurowa), trzeba jednak przewidzieÊ instalacjÚ ogrzewaczy, gdy ukïadana jest instalacja
elektryczna.
Ogrzewacze przepïywowe sÈ teĝ dobrym
rozwiÈzaniem w pomieszczeniach, w których z ciepïej wody korzystamy sporadycznie – np. w warsztacie czy pomieszczeniu
gospodarczym, zwïaszcza gdy znajdujÈ siÚ
one daleko od kuchni i ïazienki, bo unikamy koniecznoĂci wykonania dla nich obiegu
cyrkulacyjnego (dziÚki czemu w instalacji
krÈĝy mniej wody, a pompa jest mniej obciÈĝona). Warto wiedzieÊ, ĝe urzÈdzenia przepïywowe charakteryzujÈ siÚ duĝym chwilowym poborem prÈdu – sam ogrzewacz
zapewniajÈcy wygodne korzystanie z prysznica ma np. 18 kW mocy. PrzyïÈcze elektryczne musi byÊ zatem dostosowane do takich obciÈĝeñ.

PrzemyĂlana
instalacja
Wykonanie instalacji domowych, w tym
takĝe instalacji wodno-kanalizacyjnej, jest
czÚsto trudniejsze niĝ wybudowanie stanu
surowego. Dobry projekt domu musi nie tylko zawieraÊ projekt instalacji wodno-kanalizacyjnej, ale powinien byÊ pomyĂlany tak,
by koszt jej wykonania byï niski, a instalacja prosta. Brak niepotrzebnych komplikacji to mniejsze prawdopodobieñstwo popeïnienia bïÚdów przez wykonawcÚ, mniejsze
koszty i krótszy czas budowy. Architekci niekiedy o tym zapominajÈ, czÚsto lekcewaĝÈ
instalacje i skupiajÈ siÚ wyïÈcznie na wyglÈdzie domu. NiedoĂwiadczeni inwestorzy nie
zwracajÈ na to uwagi, nie wiedzÈ bowiem,
ĝe nieprzemyĂlany projekt instalacji czÚsto
oznacza znaczny wzrost kosztów. CzÚsto widzi siÚ domy, w których np. kotïowniÚ zaprojektowano z dala od ïazienek, wskutek czego
rury z ciepïÈ wodÈ biegnÈ przez caïy dom, co
powoduje straty ciepïa. Oddalenie ïazienek
na poszczególnych kondygnacjach sprawia,
ĝe dla kaĝdej z nich trzeba wykonywaÊ osobne piony wodociÈgowe i kanalizacyjne oraz
przewody wentylacyjne. JeĂli zgrupujemy
pomieszczenia o podobnym przeznaczeniu
(wystarczy, ĝe bÚdÈ sÈsiadowaÊ przez ĂcianÚ,
w której poprowadzimy instalacje), to zaoszczÚdzimy na kosztach robót instalacyjnych,
ale takĝe nie trzeba bÚdzie wyprowadzaÊ ponad dach kilku kominów z kanaïami wentylacyjnymi czy pionami kanalizacyjnymi.
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Prowadzenie rur instalacji wodociÈgowej
w ukïadzie trójnikowym

Prowadzenie rur instalacji wodociÈgowej
w ukïadzie rozdzielaczowym

Sposób uïoĝenia rur

W czasie próby ciĂnienie wody powinno byÊ
wyĝsze niĝ ciĂnienie robocze (wystÚpujÈce
w czasie normalnej eksploatacji).
Do wykonania instalacji w ukïadzie trójnikowym najczÚĂciej uĝywa siÚ rur sztywnych sprzedawanych w prostych odcinkach
(tzw. sztangach).

W domach jednorodzinnych najczÚĂciej stosuje siÚ dwa niĝej opisane ukïady instalacji
wodociÈgowej.
W ukïadzie trójnikowym kondygnacje ïÈczy siÚ pionowymi odcinkami rur wodociÈgowych, czyli pionami. U doïu pionów montuje siÚ zawory spustowe, aby umoĝliwiÊ
usuniÚcie wody z instalacji, a u góry zakïada zawory odpowietrzajÈce. Poziome odcinki rur, zasilajÈce baterie czerpalne, prowadzi siÚ poziomo od jednego punktu poboru
do drugiego, w miejscu przyïÈczenia baterii montuje siÚ trójniki. Rury prowadzi siÚ
z niewielkim spadkiem (1–2%) w kierunku pionu, by w razie potrzeby moĝna byïo
spuĂciÊ z nich wodÚ. Przed kaĝdÈ z baterii
montuje siÚ zawory, by moĝna byïo odciÈÊ
do niej dopïyw wody, nie zakïócajÈc dziaïania reszty instalacji. Rury najczÚĂciej ukrywa w bruzdach Ăciennych lub za tzw. ĂlepÈ
ĂciankÈ powstajÈcÈ przy montaĝu np. przyborów sanitarnych na stelaĝach podtynkowych. Piony moĝna poprowadziÊ w przygotowanych do tego szachtach, czyli kanaïach
instalacyjnych. Takie prowadzenie rur uïatwia ich wymianÚ, a takĝe dobre otulenie
ich izolacjÈ.
Uwaga! Szachtów instalacyjnych siÚ nie
zamurowuje, lecz jedynie osïania warstwÈ
tynku na siatce (ewentualnie pïytÈ gipsowo-kartonowÈ). Do prowadzenia rurociÈgów nie wolno wykorzystywaÊ czynnych kanaïów wentylacyjnych czy spalinowych.
Zanim kanaïy i bruzdy zostanÈ osïoniÚte,
trzeba wykonaÊ próbÚ szczelnoĂci instalacji.

W ukïadzie rozdzielaczowym, podobnie jak
w ukïadzie trójnikowym, piony wodociÈgowe prowadzi siÚ przez poszczególne kondygnacje. Jednak w pobliĝu kaĝdego pionu
montuje siÚ rozdzielacz. SzafkÚ z rozdzielaczem umieszcza siÚ najczÚĂciej we wnÚce
Ăciennej. W szafce umieszcza siÚ teĝ zawory odcinajÈce.
Rury ukïada siÚ bezpoĂrednio od rozdzielacza do kaĝdego przyboru sanitarnego.
NajczÚĂciej rury prowadzi siÚ po podïodze
przed wykonaniem wylewki, tak by w gotowej ïazience byïy niewidoczne. Rury osïania siÚ peszlem (karbowanÈ rurkÈ z cienkiego tworzywa), dziÚki czemu rury i wylewka
mogÈ siÚ wzglÚdem siebie swobodnie odksztaïcaÊ, nie powodujÈc naprÚĝeñ. Peszle
mocuje siÚ do podïoĝa – inaczej mogïyby
przesuwaÊ siÚ i wypïynÈÊ ku powierzchni
w trakcie betonowania.
Uwaga! Odcinki rur, które zostanÈ ukryte w podïodze, nie mogÈ mieÊ poïÈczeñ, bo
to one sÈ najsïabszymi punktami instalacji,
a naprawa szkód w razie przecieku jest bardzo kïopotliwa. Warstwa wylewki ponad rurami nie moĝe byÊ zbyt cienka, inaczej moĝe
ïatwo pÚkaÊ. Zwykle przyjmuje siÚ, ĝe minimalna gruboĂÊ to 4 cm. OczywiĂcie przed
zalaniem rur trzeba wykonaÊ próbÚ ciĂnieniowÈ.

fot. M.A.T.

Ksztaïtki z pianki izolacyjnej umoĝliwiajÈ otulenie trójników i kolan

Do wykonania instalacji w ukïadzie rozdzielaczowym stosuje siÚ rury elastyczne
sprzedawane w zwojach.
PrzejĂcia przez Ăciany i stropy. W tych
szczególnych miejscach rury powinny byÊ
zawsze uïoĝone prostopadle do pïaszczyzny
przegrody i nie mogÈ stykaÊ siÚ bezpoĂrednio z materiaïem Ăciany lub stropu – prowadzi siÚ je w tulei, w której rura moĝe siÚ

swobodnie przesuwaÊ. Przestrzeñ pomiÚdzy
rurÈ a tulejÈ wypeïnia siÚ trwale elastycznym materiaïem, np. weïnÈ mineralnÈ. Tych
miejsc nie naleĝy pozostawiaÊ pustych, bo
pogarszaïyby izolacyjnoĂÊ akustycznÈ Ăcian
i stropów.
JeĂli rurociÈgi wykonane sÈ z tworzyw
sztucznych na rury w takich miejscach
moĝna zaïoĝyÊ opaski utrudniajÈce rozprzestrzenianie siÚ ognia. Materiaï wypeïniajÈcy opaskÚ rozszerza siÚ i zaciska pod wpïywem wysokiej temperatury, zamykajÈc w ten
sposób Ăwiatïo rury wodociÈgowej. Opaska
uszczelnia wiÚc ĂcianÚ w tym miejscu. Bez
opaski ogieñ mógïby przedostaÊ siÚ tÚdy do
sÈsiedniego pomieszczenia.
Izolacja cieplna. Rury wodociÈgowe trzeba
osïoniÊ izolacjÈ cieplnÈ. JeĂli pïynie nimi
gorÈca woda, to unikamy strat ciepïa, jeĂli
zaĂ zimna, to izolacja zapobiega wykraplaniu siÚ wilgoci na chïodnych Ăciankach rur
i ewentualnie przegród, w których przebiegajÈ. To zjawisko szczególnie dokuczliwe w pomieszczeniach o zwiÚkszonej wilgotnoĂci powietrza – ïazienkach, pralniach,
kuchniach. OtuliÊ izolacjÈ trzeba nie tylko
odcinki proste, ale takĝe ksztaïtki.
Jako izolacji najczÚĂciej uĝywa siÚ pianki polietylenowej, tzw. szarej. IzolacjÚ z tej

Przyrost długości 1 m odcinka rury wraz ze wzrostem
jej temperatury o 10°C

PEX

1,80

PP

1,50

rodzaj materiału

PB

1,30
0,62

CPVC
PP - stabi
PEX-Al-PEX
miedź
stal
0,00

0,30
0,25
0,16
0,11
0,50

1,00

1,50

2,00

przyrost długości w mm
WydïuĝalnoĂÊ termiczna rur wodociÈgowych z róĝnych materiaïów. Odcinek rury o dïugoĂci 1 m
wydïuĝy siÚ w nastÚpujÈcym stopniu, gdy jego temperatura wzroĂnie o 10°C

fot. Plastbor

Instalacja wodna i uzdatnianie wody

Taki uchwyt pozwala na swobodne odksztaïcanie siÚ rur wraz ze zmianami temperatury

pianki powinno siÚ pomalowaÊ specjalnÈ
farbÈ lub naïoĝyÊ osïonÚ z tworzywa sztucznego. Pianka jest szczególnie wraĝliwa na
promienie UV, o czym trzeba pamiÚtaÊ, jeĂli
rury sÈ prowadzone po wierzchu Ăcian lub
pod stropem, np. w garaĝu lub piwnicy.
Kompensacja rozszerzalnoĂci cieplnej.
Rury wodociÈgowe i kanalizacyjne zwiÚkszajÈ nieco swoje wymiary wraz ze wzrostem temperatury. Wprawdzie w niezbyt
rozlegïych instalacjach domowych tradycyjne instalacje z rur stalowych sÈ praktycznie niewraĝliwe na to zjawisko, ale czÚĂciej
obecnie stosowane instalacje z rur miedzianych, a zwïaszcza z tworzyw sztucznych
wymagajÈ zastosowania tzw. kompensacji.
Inaczej powstajÈ naprÚĝenia, które w skrajnych przypadkach prowadzÈ nawet do
zniszczenia rurociÈgu.
Zjawisko rozszerzalnoĂci cieplnej jest
mniej odczuwalne w przypadku rur z zimnÈ
wodÈ. Woda wodociÈgowa ma ok. +10°C, instalacje sÈ zaĂ na ogóï ukïadane w zbliĝonej
temperaturze – róĝnice nie przekraczajÈ kilkunastu °C.
Zdecydowanie waĝniejsze jest uwzglÚdnienie rozszerzalnoĂci rur z ciepïÈ wodÈ, bo
temperatura c.w.u. wynosi zwykle 50–55°C,
róĝnice temperatury sÈ wiÚc kilkakrotnie
wiÚksze.
By zapewniÊ kompensacjÚ, stosuje siÚ
podpory (mocowania) pozwalajÈce na swobodne przesuwanie siÚ rur i wykorzystuje
zaïamania rurociÈgu – jest to tzw. kompensacja naturalna. JeĂli to nie wystarcza, stosuje siÚ specjalne ksztaïtki kompensacyjne,
najczÚĂciej tzw. U-ksztaïtne.
Uwaga! Podpory (uchwyty) nie powinny
stykaÊ siÚ bezpoĂrednio z ksztaïtkami i zaworami, bo wówczas ich koïnierze opierajÈ
siÚ o uchwyt uniemoĝliwiajÈc ruch.
RurociÈgi a instalacja elektryczna. Rury
instalacji wodno-kanalizacyjnej ukïada
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Woda w domu

fot. Wavin

RAPORT

fot. Nibco

Producenci oferujÈ nie tylko rury, ale takĝe ksztaïtki, zawory czy obejĂcia. CaïoĂÊ tworzy tzw. system
instalacyjny

Elementy instalacji wykonanych z miedzi ïÈczy siÚ przez spawanie lub lutowanie. Wymaga to doĂwiadczenia i specjalistycznego sprzÚtu

siÚ zawsze poniĝej przewodów elektrycznych, aby nie mogïy ich naraziÊ na zalanie.
Ponadto jeĂli rurociÈgi sÈ metalowe, to elektryk musi je uziemiÊ, wykonujÈc tzw. poïÈczenia wyrównawcze.

Z czego wykonaÊ instalacjÚ?
InstalacjÚ wodno-kanalizacyjnÈ moĝna
prawidïowo wykonaÊ z wielu materiaïów.
Nie ma przy tym jednego idealnego – kaĝdy ma jakieĂ ograniczenia. Najwaĝniejsze,
by zostaï zastosowany zgodnie z przeznaczeniem, a instalacjÚ wykonano starannie.
OczywiĂcie kaĝdy instalator ma przy tym
pewne osobiste preferencje – chÚtniej wybiera materiaï, który dobrze zna. Gdy podejmujemy decyzjÚ o wykonaniu rurociÈgów z innego materiaïu niĝ zaproponowany
w projekcie, nie wolno zapominaÊ, ĝe wymaga to przeliczenia Ărednic przewodów na
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równowaĝne – tak, by Ărednice wewnÚtrzne pozostaïy niezmienione, pomimo zmiany
wymiarów zewnÚtrznych.
Rury i ksztaïtki (kolana, trójniki itp.) lepiej kupowaÊ od jednego producenta, aby
mieÊ pewnoĂÊ, ĝe bÚdÈ dobrze do siebie pasowaïy, nawet minimalna róĝnica wymiarów moĝe byÊ bowiem przyczynÈ kïopotów.
W instalacjach wykonanych z tworzyw
sztucznych to wïaĂnie wysoka cena ksztaïtek bardzo podnosi cenÚ materiaïów, natomiast w instalacjach z miedzi bardziej kïopotliwe, a wiÚc i droĝsze, jest wykonawstwo.
Miedě. Instalacje wykonane z miedzi sÈ
obecnie bardzo popularne. Rury mogÈ byÊ
sztywne – z miedzi twardej, i te sÈ sprzedawane w prostych odcinkach lub elastyczne – z miedzi miÚkkiej, które sÈ sprzedawane w zwojach.

Rury miedziane nadajÈ siÚ na instalacje
wody ciepïej i zimnej.
Rury z miedzi twardej ïÈczy siÚ przez spawanie, z miÚkkiej – przez lutowanie.
Przewody miedziane prowadzone przez
nieogrzewane pomieszczenia trzeba dobrze
otuliÊ izolacjÈ cieplnÈ, bo miedě bardzo dobrze przewodzi ciepïo.
Uwaga! Miedě jest maïo podatna na korozjÚ, jednak nie nadaje siÚ do wody o odczynie pH mniejszym lub równym 7, gdyĝ
dziaïa ona agresywnie na miedě, wskutek czego stÚĝenie jonów tego metalu w wodzie wielokrotnie przekracza dopuszczalne wartoĂci.
Stal. Rury stalowe stosuje siÚ coraz rzadziej, co wynika z ich podatnoĂci na korozjÚ, znacznej masy i kïopotliwego wykonawstwa (zwykle na poïÈczenia gwintowane).
ChoÊ majÈ teĝ zalety: sÈ bardzo odporne na
wysokÈ temperaturÚ, a ich wydïuĝalnoĂÊ
termiczna jest niewielka, w nowych domach
jednorodzinnych raczej siÚ ich nie stosuje, choÊ sÈ powszechne w starszych instalacjach. JeĂli decydujemy siÚ na remont takiej
instalacji, nie naleĝy w niej montowaÊ elementów miedzianych (rur, ksztaïtek, wymiennika ciepïa w kotle c.o.), bo wtedy stal
szybko skoroduje. JeĂli nie ma innej moĝliwoĂci, elementy stalowe powinny znaleěÊ
siÚ w instalacji przed miedzianymi (patrzÈc
od ěródïa wody), jeĂli jednak instalacja jest
wyposaĝona w obieg c.w.u., to takie rozwiÈzanie nic nie pomoĝe. Dlatego do zmodernizowania takiej instalacji wodociÈgowej lepiej zastosowaÊ rury z tworzyw sztucznych
niĝ miedziane.
Polichlorek winylu (PVC). To tworzywo najdïuĝej stosowane w instalacjach wodnokanalizacyjnych. Rury z PVC sÈ sztywne.
Wykonane z czystego polichlorku winylu
nadajÈ siÚ tylko do wody zimnej, natomiast
przeznaczone do wody ciepïej wykonuje siÚ
z jego zmodyfikowanej odmiany – chlorowanego polichlorku winylu (o oznaczeniu
CPVC lub PVC-C).
Rury z PVC ïÈczy siÚ przez klejenie.
Uwaga! Rury z PVC stajÈ siÚ bardzo kruche
w niskiej temperaturze (okoïo 0°C), dlatego
montaĝ naleĝy wykonywaÊ wtedy, gdy temperatura otoczenia jest dodatnia.
Polipropylen (PP). Rury z polipropylenu
sprzedawane sÈ jako sztywne lub teĝ elastyczne – jeĂli majÈ maïÈ ĂrednicÚ, zwykle
nie wiÚkszÈ niĝ 20 mm.

fot. GSP Grope
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Zgrzewanie rur z pïaszczem aluminiowym wymaga usuniÚcia go
z miejsca ïÈczenia

Moĝna z nich wykonywaÊ zarówno instalacje wody zimnej, jak i ciepïej. Èczy siÚ je
przez zgrzewanie.
Dla zmniejszenia wydïuĝeñ rur z PP pod
wpïywem wzrostu temperatury wprowadzono tzw. rury stabi. SÈ to rury wielowarstwowe, w których jednÈ z warstw jest folia
aluminiowa lub sÈ to rury z polipropylenu
wzmocnionego wïóknem szklanym.
Uwaga! Rury z polipropylenu sprzedawane sÈ w kilku „szeregach” oznaczanych np.
PN 10 lub PN 20 – wiÚksza liczba oznacza
wiÚkszÈ odpornoĂÊ na dziaïanie wysokiego
ciĂnienia, a takĝe wiÚkszÈ trwaïoĂÊ. Nie naleĝy jednak pochopnie zamieniaÊ np. przewidzianych w projekcie rur PN 10 na odporniejsze PN 20 tej samej Ărednicy, bo róĝni
je gruboĂÊ Ăcianek. W efekcie mniejsza jest
takĝe ich Ărednica wewnÚtrzna (przy tej samej Ărednicy zewnÚtrznej), co zmniejszy
przepïyw wody: wskutek tego zbyt maïo jej
bÚdzie docieraÊ do punktów poboru.
Polietylen (PE). Rury sÈ elastyczne, dlatego
sprzedaje siÚ je w zwojach i czÚsto uĝywa do
wykonania instalacji w ukïadzie rozdzielaczo-

wym. NajczÚĂciej wykonuje siÚ je z nieco zmodyfikowanego materiaïu – polietylenu sieciowanego (PEX) o zwiÚkszonej odpornoĂci na
wysokie ciĂnienie. Z rur polietylenowych wykonuje siÚ zarówno instalacje wody zimnej,
jak i ciepïej. Rury polietylenowe moĝna ïÈczyÊ
przez zgrzewanie lub za pomocÈ zïÈczek zaciskowych i skrÚcanych.
Uwaga! Rury z polietylenu sprzedawane sÈ
takĝe w odmianie z warstwÈ ze specjalnego tworzywa (EVOH), zapobiegajÈcÈ przenikaniu tlenu do wody przez Ăcianki rur (tzw.
warstwa antydyfuzyjna). Jednak takie rury
przeznaczone sÈ do instalacji c.o., w których
przenikanie tlenu do krÈĝÈcej w obiegu zamkniÚtym wody grzewczej powoduje korozjÚ grzejników. W instalacjach wodociÈgowych ich stosowanie nie ma sensu, bo woda
i tak podlega ciÈgïej wymianie na ĂwieĝÈ,
zawierajÈcÈ rozpuszczony tlen. W instalacjach wodociÈgowych popularne sÈ za to
polietylenowe rury z warstwÈ aluminium,
zmniejszajÈcÈ ich wydïuĝalnoĂÊ termicznÈ.

tworzyw. Polibutylen jest najbardziej elastyczny spoĂród tworzyw stosowanych do
produkcji rur. Pozostaje elastyczny nawet
w temperaturze –20°C. Rur polibutylenowych moĝna uĝyÊ zarówno do wykonania
instalacji wody zimnej, jak i gorÈcej. Èczy
siÚ je za pomocÈ ksztaïtek zaciskowych.
Rury wielowarstwowe. ChoÊ taka jest kaĝda rura wykonana z wiÚcej niĝ jednego rodzaju tworzywa, to nazwÈ tÈ okreĂla siÚ
zazwyczaj rury z polietylenu sieciowanego z warstwÈ aluminium (PEX-Al-PEX).
Warstwa aluminium niweluje nadmiernÈ
wydïuĝalnoĂÊ termicznÈ tworzywa, jest teĝ
warstwÈ antydyfuzyjnÈ, potrzebnÈ w instalacjach c.o. GruboĂÊ, jakoĂÊ i sposób poïÈczenia warstwy metalu z tworzywem mogÈ
byÊ bardzo róĝne. JeĂli warstwa aluminium
jest cienka, rury wielowarstwowe ïÈczy siÚ
za pomocÈ ksztaïtek skrÚcanych, a jeĂli gruba – za pomocÈ ksztaïtek zaprasowywanych.
Trzeba przy tym ĂciĂle przestrzegaÊ zaleceñ
producenta systemu.

Zanieczyszczenia
w instalacji

Polibutylen (PB). Rury z polibutylenu pojawiïy siÚ na rynku póěniej niĝ rury z innych

fot. Tycner

ZïÈczki skrÚcane umoĝliwiajÈ bardzo ïatwe ïÈczenie rur oraz ich rozïÈczanie w razie potrzeby

InstalacjÚ wodnÈ w domu naleĝy chroniÊ
przed zanieczyszczeniem. Zanim zostanie ona
oddana do uĝytku, powinna zostaÊ przepïukana w celu usuniÚcia np. luěnych drobin metali
lub tworzyw pozostaïych po montaĝu. Aby do
instalacji domowej nie przenikaïy zanieczyszczenia pïynÈce z wodÈ wodociÈgowÈ (rdza,
piasek itp.), na poczÈtku instalacji domowej
stosuje siÚ filtry mechaniczne.
Nawet jeĂli woda dostarczana do domu jest
czysta pod wzglÚdem mikrobiologicznym, to
moĝe ulec skaĝeniu w instalacji wewnÚtrznej. Rozwojowi bakterii sprzyja zastój wody,
zwïaszcza w nieprawidïowo eksploatowanych
zasobnikach c.w.u., choÊ bakterie mogÈ rozwijaÊ siÚ teĝ w samych rurach. Najbardziej odporne na to zjawisko sÈ rury miedziane, a nastÚpnie – instalacje wykonane z polichlorku
winylu i polietylenu.
Dla zdezynfekowania instalacji temperaturÚ c.w.u. powinno siÚ okresowo podnosiÊ
do 70°C. Trzeba przy tym pamiÚtÈÊ, ĝe woda
musi jÈ osiÈgnÈÊ w caïej instalacji a nie tylko w zasobniku.
Dokïadne wymagania okreĂlajÈce jakoĂÊ wody wodociÈgowej zawarte sÈ
w RozporzÈdzeniu Ministra Zdrowia z 29 marca 2007 r.
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