
Instalacja wodna – budowa i obsługa 

  

Instalacja wodna składa się z kilku elementów, które są ze sobą połączone i stanowią 

wspólny układ.  

Do podstawowych elementów należą: 

 elementy liniowe takie jak rury (przewody), których zadaniem jest transport wody i 

jej rozprowadzenie w obrębie budynku, tak by zachowane były odpowiednie 

wartości ciśnienia i jakości wody. W obrębie rur stosuje się łączki i kształtki, 

odpowiedzialne za zmianę kierunku przewodów (kolana 90° i 45° oraz łuki gięte o 

różnych promieniach), łączenie różnych odcinków oraz różnych średnic (kształtki 

redukcyjne - mufy, nyple, łuki, kolana, trójniki) i więcej niż dwóch rur (trójniki i 

czwórniki) 

 

Fot. Rura wodociągowa PVC 

 

Fot. trójnik 

 

Fot. Żeliwne złączki zaciskowe 

 

 



 elementy służące do monitorowania i sterowania przepływem wody, takie jak 

armatura regulacyjna - zawory i kurki, armatura zabezpieczająca - filtry, armatura 

pomiarowa - wodomierze, armatura czerpalna - zawory czerpalne. Dodatkowo 

stosuje się rury osłonowe typu peszel oraz otuliny izolacyjne i uszczelniające. 

 

Fot. Zawór kulowy 

 

Fot. Zawór odcinający grzybkowy 

 

Fot. Wodomierz 

 

 

 

 

 



Przyłącze wodociągowe 

 Wymagania projektowe instalacji wodociągowej określa Polska Norma PN-92/B-01706 oraz 

przepisy prawa budowlanego. 

Budowa instalacji wodociągowej 

Budowa instalacji wodociągowej powinna przebiegać zgodnie z wytycznymi zawartymi w 

projekcie, w którym określa się trasę, średnice, materiał i rodzaj rur, lokalizację zaworów i 

hydroforu oraz wodomierza (jeśli są potrzebne).  

Kluczowe znaczenia ma między innymi sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej. 

Zasadniczo w instalacjach opartych na kotłach i podgrzewaczach c.w.u. należy rurę z zimną 

wodą doprowadzić do urządzenia grzewczego skąd rozprowadzona powinna być sieć dwóch 

lub trzech rur - do zimnej i ciepłej wody oraz rura cyrkulacyjna podłączone do baterii.  

Przewody wody ciepłej powinny być zlokalizowane co najmniej 10 cm nad przewodami wody 

zimnej. Łatwiej jest w przypadku podgrzewaczy montowanych w bezpośrednim sąsiedztwie 

baterii. Wówczas wystarczy instalacja oparta na rurach z zimną wodą. Elementy te można 

poprowadzić po ścianach lub wewnątrz ściany w bruzdach zabezpieczone przewodami 

osłonowymi. 

Do każdej kondygnacji w budynku doprowadza się wodę za pomocą pionu wodociągowego, 

którego średnica zazwyczaj mieści się w granicach DN25 - DN32. W przypadku pozostałych 

odbiorników wody przyjmuje się następujące średnice łączeń z pionami - DN15 przy 

umywalkach, DN20 przy bidetach, spłuczkach i bateriach prysznicowych, DN25 przy 

podejściach do pralek, zmywarek i wanien. 

 

Fot. Rury z polipropylenu PP-R 

 

Fot. Rura wielowarstwowa PE-Xc 



Instalację w domach jednorodzinnych wykonuje się najczęściej z rur z tworzyw sztucznych 

(np. PE, PP, PB, PCW.) lub droższych miedzianych (oprócz miejsc o miękkiej wodzie).  

Układy instalacji wodociągowej w budynku mogą być poprowadzone na trzy sposoby: 

- układ rozdzielaczowy 

- układ pierścieniowy 

- układ trójnikowy 

 

Fot. Układ rozdzielaczowy 

 

Fot. Układ pierścieniowy 

 

Fot. Układ trójnikowy 



 

Warunki prawidłowej pracy instalacji wodnej 

 

Ciągła dostawa wody o odpowiednich parametrach fizyko-chemicznych do domu 

uzależniona jest od rodzaju użytego materiału, specyfikacji projektowej oraz jakości prac 

montażowych. Bardzo ważne jest by uwzględnić rozszerzalność materiałów instalacyjnych 

oraz skład wody z wodociągu, która wpłynie na żywotność układu oraz jakość tego medium. 

W montażu instalacji wodociągowej istotny wpływ ma również ruch wody, za który 

odpowiada ciśnienie w instalacji względem średnic rur i szacunkowego zużycia wody. W 

domowej instalacji wodnej rury zawsze powinny biec pionowo przez sufity i poziomo przez 

ściany. 

 

Fot. Zawór termostatyczny do regulacji ciepłej wody użytkowej 

 

Zużycie wody w domu - warunki rozliczania 

 Najbardziej popularny system to tradycyjne wodomierze. Jednak dynamiczny rozwój 

nowoczesnych technologii prowadzi do coraz łatwiejszej i sprawniejszej obsługi domowych 

instalacji. Jednym z takich rozwiązań jest system zdalnego odczytu, dzięki któremu raz na 

zawsze możemy zapomnieć o wizycie osób sczytujących liczniki w naszych domach. Nowe 

możliwości transmisji danych gromadzonych w licznikach energii elektrycznej podczas 

pomiarów to rozwiązanie przyszłości. Rozwiązania umożliwiające odczyt danych z liczników z 

wykorzystaniem technologii transmisji danych przy pomocy różnych protokołów mogą zostać 

odczytywane zdalnie przy użyciu technologii GSM/GPRS lub za pośrednictwem sieci LAN. 

 

 

 

 



Obsługa i konserwacja instalacji i urządzeń wodociągowych 

Zadaniem podstawowym instalacji wodociągowej jest dostarczenie wody do wszystkich 

odbiorców w wymaganej ilości i jakości oraz pod odpowiednim ciśnieniem. 

Aby te zadania zostały każdorazowo spełnione, instalacja wodociągowa powinna być 

poddawana regularnym zabiegom konserwacyjnym polegającym na wykonywaniu 

przeglądów okresowych i remontów bieżących. 

Instalację wodociągową trzeba chronić przed zamarznięciem poprzez usunięcie przyczyn 

powodujących obniżenie temperatury otoczenia poniżej 0oC, sprawdzając stan pomieszczeń, 

wprawić wybite szyby itd. Jeżeli doszło już do zamarznięcia instalacji należy zamarznięte 

miejsce odmrozić. Nie należy dopuścić do skraplaniu się pary wodnej na zimnych rurach 

metalowych szczególnie w pomieszczeniach: łaźni, kuchni, które powinny być dobrze 

wentylowane. 

Przecieki instalacji wodociągowej są zjawiskiem dość powszechnie występującym. 

Przyczyn jest bardzo wiele np. m.in.: 

– nieszczelne zawory, 

– zły stan techniczny przewodów rurowych 

Zakres prac konserwacyjnych powinien obejmować: 

– wymianę zużytych uszczelek w zaworach przelotowych, czerpalnych, 

– wymianę zużytych uszczelek w bateriach zlewozmywakowych, umywalkowych, 

wannowych, 

– uszczelnianie dławic, 

– wymianę grzybków w zaworach przelotowych, czerpalnych i bateriach czerpalnych, 

– wymianę zaworu pływakowego w zbiorniku płuczącym miski ustępowej, 

– wymianę pływaka wraz z jego regulacja, 

– drobne naprawy zbiornika płuczącego miski ustępowej typu: wymiana uszczelki zaworu 

pływakowego, 

– czyszczenie z osadów zbiornika płuczącego, 

– wymiana baterii, 

– wymiana fragmentu instalacji, 



– wymianę pompy cyrkulacyjnej, 

– regulację pracy zbiornika hydroforowego, 

– inne nie wymienione a wymagające drobnych prac remontowych z uwagi na długi okres 

użytkowania. 

 


