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Kurs: Roboty związane z montażem i remontem instalacji sanitarnych 

8 Elementy uzbrojenia i rodzaje urządzeń sanitarnych 

8.1 Elementy uzbrojenia instalacji wodociągowej1 

Do elementów uzbrojenia instalacji wodociągowej zaliczamy: urządzenia służące 
do czerpania wody oraz urządzenia zamykające przepływ wody. Zadaniem armatury 
instalacji wodociągowych jest zapewnienie właściwej eksploatacji i obsługi przewodów 
wodociągowych. Wszystkie elementy posiadające bezpośredni kontakt z wodą 
przeznaczoną do celów bytowo-gospodarczych powinny posiadać świadectwo 
Państwowego Zakładu Higieny oraz spełniać wymagania określone normami 
przedmiotowymi. 

Do elementów uzbrojenia instalacji wodociągowej zaliczamy: 

 zawory regulujące przepływ – np. przelotowe; 

 zawory czerpalne – np. baterie umywalkowe, zlewozmywakowe; 

 zawory pływakowe – np. płuczki ustępowe; 

 zawory zabezpieczające – np. zawory bezpieczeństwa, zabezpieczające urządzenia 
przed wytworzeniem ciśnienia większego niż ciśnienie robocze; 

 zawory zwrotne – zawory umożliwiające przepływ wody tylko w jednym kierunku; 

 armatura kontrolno-pomiarowa – wodomierze, manometry. 

8.1.1 Elementy uzbrojenia zimnej i ciepłej wody użytkowej 

Zawory regulujące przepływ wody 

Zawory przelotowe wykonywane są jako grzybkowe lub kulowe, mogą być 
wykonane z mosiądzu lub żeliwa do łączenia na gwint w przewodach średnicy 15–
80 mm, a w przypadku większych średnic – z żeliwa do połączeń na kołnierze lub 
kielich. Zawory przelotowe montowane są w budynkach na przyłączu wodociągowym 
przy wodomierzu, gdzie ważne są jak najmniejsze straty ciśnienia. Zawory występują 
w trzech następujących rodzajach: 

 zawory przelotowe zwykłe – odcinające, odcinające z kurkiem spustowym; 

 zawory skośne półprzelotowe; 

 zawory skośne pełnoprzelotowe. 

Zawory czerpalne 

Zawory czerpalne można podzielić na: 

 zawory czerpalne – służące do poboru jednego rodzaju wody (zimnej lub ciepłej); 

 baterie czerpalne – umożliwiające pobór wody zimnej, ciepłej lub zmieszanej. 

                                                                 
 
 
1 Heidrich Z., Wodociągi i kanalizacja cz. 1 Wodociągi, WSiP, Warszawa 2008 



 

 
 

 
3 

Kurs: Roboty związane z montażem i remontem instalacji sanitarnych 

Baterie i zawory czerpalne można podzielić ze względu na: 

 sposób zamocowania: 

− ścienne, 

− stojące; 

 konstrukcję wylewki: 

− ze stałą lub ruchomą wylewką, 

− z perlatorem lub bez perlatora; 

 sposób otwierania/zamykania przepływu wody: 

− dwuuchwytowe, 

− jednouchwytowe, 

− bezdotykowe; 

 sposób regulacji temperatury wody: 

− regulowanie ręczne, 

− regulowanie automatyczne (z termoregulacją). 

Zawory czerpalne mogą być grzybkowe bądź kulowe. Produkuje się je jako 
mosiężne polerowane, chromowane oraz z tworzyw sztucznych. Najpowszechniej 
stosuje się zawory proste i skośne o średnicy 15 mm nad zlewami i umywalkami. Oprócz 
tego stosuje się zawory ze złączką do węża (np. pomieszczenia pisuarowe) oraz 
hydranty ze złączką do węża ogrodniczego lub przeciwpożarowego. 

Przykłady zaworów czerpalnych 

 

Rysunek 8.1 a) zawór zwykły b) ze złączką do węża c) zawór skośny 

Źródło: Cieślowski S., Karpiński M., Trzaskowski W., Technologia. Instalacje sanitarne, WSiP, Warszawa 1996 

 
Baterie czerpalne dwuuchwytowe mają niezależne zawory dla zimnej i ciepłej 

wody. Stosowane są przy umywalkach i zlewozmywakach, do których doprowadzana 
jest ciepła i zimna woda. Instaluje się baterie z wylewkami obrotowymi. Przy bateriach 
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wannowych – oprócz wylotu – bateria wyposażona jest w rury natryskowe lub węże 
natryskowe. Baterie te mogą mieć różne typy i kształty. Bateria jest jednocześnie 
mieszaczem ciepłej i zimnej wody. 

Wygodnym typem baterii są baterie jednouchwytowe, które wyposażone są 
w jedną dźwignię lub głowicę. Można regulować natężenie strumienia wody oraz jej 
temperaturę – stopień zmieszania wody zależy od kąta obrotu dźwigni służącej do 
otwierania i zamykania przepływu wody zimnej i ciepłej. 

Przykłady baterii jednouchwytowych 

Rysunek 8.2 a) bateria umywalkowa stojąca b) bateria wannowa ścienna c) bateria bidetowa 

Źródło: www.ferro.pl 

Baterie termostatyczne zapewniają stałą temperaturę wody, zgodnie 
z zapotrzebowaniem użytkownika średnio ok. 38°C, zapewniającą komfort mycia. 
Zadaną temperaturę wody zapewnia termostat odkształcający się pod wpływem 
temperatury i powodujący poprzez zawór dwupozycyjny zmniejszenie dopływu zimnej 
wody oraz zwiększenie poboru ciepłej wody (lub też działanie odwrotne). Uruchamianie 
baterii odbywa się za pomocą dźwigni lub głowicy. 

W przypadku baterii bezdotykowych – ich otwieranie i zamykanie odbywa się 
automatycznie przez zastosowanie układów elektronicznych, reagujących na obecność 
użytkownika, np. podsunięcie ręki pod wylewkę spowoduje uruchomienie wypływu 
wody, a jej cofnięcie powoduje odcięcie tego wypływu. 

Armatura czerpalna przeznaczona dla użytkowania przez osoby 
niepełnosprawne wyposażona jest w zawory i baterie o przedłużonych dźwigniach i jest 
zaopatrzona w funkcje czasowe. Powoduje to bezpieczną ich eksploatację: prostotę 
obsługi, niezawodność działania, zabezpieczenie przed zalaniem. Oprócz powyżej 
wspomnianych funkcji mogą być przystosowane do uruchamiania za pomocą pedału 
naciskanego nogą lub kołem wózka, pokrętłem, kolanem czy łokciem. 

Wysokość mocowania baterii czerpalnych na przyborach sanitarnych zależy od 
konstrukcji przyborów. Natomiast wysokość montowania na ścianie uzależniona jest od 
rodzaju przyboru oraz baterii. Jeżeli w projekcie technicznym nie wskazano inaczej, 
wysokość montażu armatury czerpalnej na ścianie powinna być zgodna z zestawieniem 
w poniższej tabeli. 

  

http://www.ferro.pl/
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Tabela 8.1 Wysokość ustawienia armatury czerpalnej nad podłogą lub przyborem w (m) 

Źródło: Płuciennik M., Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych, 
Wymagania techniczne, Zeszyt 7, COBRTI INSTAL, Warszawa 2003 

Tabela 8.2 Wysokość ustawienia armatury czerpalnej ściennej w (m) 

Źródło: Płuciennik M., Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych, 
Wymagania techniczne, Zeszyt 7, COBRTI INSTAL, Warszawa 2003 

Elementy zabezpieczające 

Wyróżniamy uzbrojenia: 

 zwrotne; 

 pływakowe; 

 napowietrzające; 
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 antyskażeniowe; 

 redukcyjne; 

 bezpieczeństwa. 

Zawory zwrotne – stosowane są w celu zapewnienia jednokierunkowego 
przepływu wody, uniemożliwiając przepływ w kierunku przeciwnym niż założony. 
Produkowane są z żeliwa lub mosiądzu. Wśród nich wyróżnia się zawory grzybkowe 
poziome i pionowe oraz zawory klapkowe. 

Przekrój zaworu zwrotnego grzybkowego 

Rysunek 8.3 Zawór zwrotny grzybkowy 

Źródło: Cieślowski S., Karpiński M., Trzaskowski W., Technologia Instalacje sanitarne, WSiP, 
Warszawa 1996 

Zawory pływakowe – stosowane są w zbiornikach wody w celu zabezpieczenia 
go przed przepełnieniem, w zbiornikach spłukujących miski ustępowe. 

Zawory napowietrzające – stosowane są w celu szybkiego napowietrzenia 
przewodu wodociągowego w czasie opróżniania go z wody, aby uchronić przewód przed 
powstaniem w nim podciśnienia. 

Zawory antyskażeniowe – stosowane są celem zabezpieczania instalacji wody 
pitnej przed zanieczyszczeniem przez przepływ zwrotny. 

Zawory redukcyjne – stosowane są na przewodach wodociągowych w miejscach 
granicznych między strefą wysokiego i niskiego ciśnienia, w celu utrzymania jego 
wartości w granicach określonych za dopuszczalne. 

Zawór redukcyjny 
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Rysunek 8.4 Zawór redukcyjny 

Źródło: www.e-instalacje.pl 

Zawory bezpieczeństwa – chronią przewody przed powstaniem w nich 
nadmiernego ciśnienia. Montowane są m.in. na przewodach transportujących wodę 
z pompowni. 

Membranowy zawór bezpieczeństwa 

Rysunek 8.5 Membranowy zawór bezpieczeństwa 

Źródło: www.e-instalacje.pl 

Elementy kontrolno-pomiarowe  

Elementy uzbrojenia kontrolno-pomiarowe stosowane są do ustalania ilości 
i natężenia przepływającej wody za pomocą wodomierzy oraz wartości i zmienności 
ciśnienia wody z zastosowaniem manometrów. Najczęściej stosowanym manometrem 
jest manometr rurkowy Bourdona. Wodomierze umożliwiają rozliczenie pomiaru wody 
między dostawcą wody a jej odbiorcą. 

Urządzenia i armatura (uzbrojenie) instalacji ciepłej wody użytkowej 

Instalacja ciepłej wody użytkowej wyposażona jest w: 

 wymienniki ciepła – pojemnościowe lub przeciwprądowe; 

 pompy cyrkulacyjne – zapewniają obieg wody w instalacji i zapobiegają 
wychłodzeniu się wody w przewodach. Pracują one okresowo, a włączenie ich jest 
automatyczne z chwilą, gdy temperatura wody spada poniżej zadanej; 

  wodomierze – umieszcza się na dopływie zimnej wody do urządzenia 
podgrzewającego lub na przewodzie dopływowym wody ciepłej; 

 zawory: 

− odcinające – otwierają lub zamykają dopływ wody do urządzenia, kotła lub 
instalacji, 

− zwrotne – zapobiegają cofaniu się wody, 

− bezpieczeństwa – chronią podgrzewacze wody, wymienniki ciepła, kotły 
wodne przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w przypadku niepołączenia 
ich z atmosferą, 

− redukcyjne – zmniejszają ciśnienie wody do zadanej wartości. Montuje się je 
na dopływie wody do urządzenia w przypadkach, gdy ciśnienie wody może 
być zbyt duże, 

 

http://www.e-instalacje.pl/
http://www.e-instalacje.pl/
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− pływakowe – stosuje się je dla utrzymania określonego zadanego poziomu 
wody w zbiornikach; 

 regulatory temperatury – najczęściej wbudowane są w urządzenie do 
podgrzewania wody. Pozwalają na ustalenie temperatury wody w zakresie 
regulacyjnym i utrzymanie jej w określonym czasie; 

  odpowietrzenia – mają za zadanie samoczynne usunięcie powietrza z przewodu; 

  termometry szklane lub tarczowe – służą do pomiaru i kontroli ciepłej wody 
użytkowej; 

 manometry – stosowane są w celu kontrolnego odczytu wartości ciśnienia 
w instalacjach lub urządzeniach ciepłej wody użytkowej; 

 wodowskazy – stosowane są w celu kontroli poziomu wody w urządzeniach ciepłej 
wody użytkowej. 

8.1.2 Zasady montażu elementów uzbrojenia instalacji wodociągowych2 

1. Armatura powinna być zamocowana w sposób umożliwiający jej konserwację.  

2. Armaturę odcinającą należy instalować w następujący sposób: 

 zawory odcinające dopływ wody powinny być montowane: 

− na przyłączu wodociągowym przed i za wodomierzem, 

− na każdym odgałęzieniu przewodów rozdzielczych na poszczególnych 
kondygnacjach, 

− w miejscu odcięcia dopływu wody do pionu, 

− przed urządzeniami (spłuczki ustępowe, pisuary, pralki, zmywarki), 

− na odgałęzieniach od pionu do punktów czerpalnych, 

− w miejscach umożliwiających odcięcie dopływu wody do punktów 
czerpalnych, gdy dojdzie do niebezpieczeństwa zamarznięcia przewodów, 

− na odgałęzieniu od pionu do grupy punktów czerpalnych jednego rodzaju, 

− w urządzeniach do podnoszenia ciśnienia wody, 

− w urządzeniach do centralnego jej podgrzewania, 

− przed filtrami wody, 

 zawory zwrotne powinny być sytuowane: 

− za zestawem wodomierzowym, a przed pierwszym punktem czerpalnym, 

− w urządzeniach do podnoszenia ciśnienia wody, 

− w urządzeniach do centralnego podgrzewania c.w.u. 
                                                                 
 
 
2 Świderek A., Montaż instalacji zimnej wody i ciepłej wody użytkowej, Instytut Technologii Eksploatacji, 
Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2006 
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3. Armatura grzybkowa powinna mieć ciśnienie skierowane pod grzybek. 

4. Armaturę należy montować zgodnie z kierunkiem przepływu wody, wskazanym 
strzałką na korpusie. 

5. Każda instalacja powinna posiadać armaturę spustową, która powinna być 
instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na podejściach pod piony, 
w celu umożliwienia opróżnienia instalacji z wody. Armatura taka powinna być 
łatwo dostępna i wyposażona w złączkę do węża. Należy przewidzieć takie 
możliwości dla każdego pionu wodociągowego oraz dla całej instalacji 
wodociągowej w miejscu za zestawem wodomierzowym, licząc zgodnie 
z kierunkiem przepływu wody. Trzeba przewidzieć takie możliwości także dla 
części instalacji i dla urządzeń wodociągowych zlokalizowanych 
w pomieszczeniach, w których zachodzi prawdopodobieństwo wystąpienia 
temperatur poniżej 0°C, a także urządzeń przeznaczonych do podnoszenia 
i magazynowania wody, w których element spustowy nie jest integralną częścią 
tego urządzenia. 

6. W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód wody ciepłej powinien być 
podłączony zawsze z lewej strony. 

8.2 Warunki montażu wodomierza3 

Aby zapoznać się ze wstępnymi informacjami dotyczącymi warunków 
montażu wodomierzy, skorzystaj z prezentacji pt. „Warunki montażu 
wodomierza”. 

8.2.1 Usytuowanie wodomierzy skrzydełkowych na połączeniu wodociągowym 

                                                                 
 
 
3 Heidrich Z., Wodociągi i kanalizacja, cz. 1, Wodociągi, WSiP, Warszawa 2008 
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Rysunek 8.6 Usytuowanie wodomierzy skrzydełkowych na połączeniu wodociągowym, a) przewód 
wodociągowy nad fundamentem b) przewód wodociągowy pod fundamentem, Lz, długość zabudowy zestawu 

wodomierzowego 

Źródło: Hoffmann Z., Lisicki K., Instalacje budowlane, WSiP, Warszawa 1995 

Dopuszczalne jest, aby w skład zestawu wodomierzowego wchodziły: 

 wodomierz; 

 dwa zawory odcinające kulowe; 

 filtr; 

 zawór antyskażeniowy. 

Sposób wbudowania zestawu wodomierzowego zależy od układu 
wysokościowego podłogi i piwnicy w budynku. Umieszcza się go na wspornikach 
przyściennych. Długość odcinka prostego przed wodomierzem powinna być równa co 
najmniej pięciu średnicom połączenia wodomierzowego, a za wodomierzem odcinek 
prosty powinien odpowiadać trzem średnicom połączenia wodomierza. Wodomierze 
o określonej średnicy mogą być wbudowywane w przewód o średnicy większej za 
pomocą łączników redukcyjnych. Dla wodomierzy ustawianych poza budynkiem 
średnica studzienek kołowych powinna wynosić 1,2 m lub 1,8 m. 

8.2.2 Schemat wbudowania wodomierzy JS i WS – wersja podstawowa z łącznikami 

Rysunek 8.7 Schemat wbudowania wodomierzy JS i WS – wersja podstawowa z łącznikami, elementy 
uzbrojenia instalacji kanalizacyjnej 

Źródło: www.budujemydom.pl 

 

../../../Downloads/www.budujemydom.pl
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8.3 Elementy uzbrojenia instalacji kanalizacyjnej4  

Instalacja kanalizacyjna wyposażona jest w elementy uzbrojenia. Elementy te 
można sklasyfikować w zależności od tego, jaką funkcję i zadania pełnią w instalacji. 
W skład elementów uzbrojenia instalacji kanalizacyjnej wchodzą następujące 
urządzenia: 

 wpusty podłogowe – odprowadzają wody ściekowe; 

 syfony – zabezpieczają pomieszczenie przed wydostawaniem się szkodliwych 
gazów kanalizacyjnych; 

 czyszczaki – tzw. rewizje, umożliwiają dostęp do wnętrza przewodów 
kanalizacyjnych; 

 rury wentylacyjne – odprowadzają gazy kanalizacyjne; 

 odsadzki – zabezpieczają przed nadmiernym wzrostem energii spływających 
ścieków w pionach kanalizacyjnych; 

 zamknięcia burzowe – zapobiegają cofnięciu się ścieków z sieci do instalacji. 

8.3.1 Charakterystyka elementów uzbrojenia 

Wpusty podłogowe 

Wpusty podłogowe odprowadzają ścieki z powierzchni podłóg wszędzie tam, 
gdzie wytwarzana jest duża ilość wody, którą należy odprowadzić do instalacji. 
Montowane są głównie w pomieszczeniach basenów, łaźni, pralni, łazienek. 
W pomieszczeniach tych powierzchnia podłogi powinna być profilowana 
z odpowiednim spadkiem w kierunku wpustu, umożliwiająca odpływ ścieków. Wpusty 
składają się z komory, która przechodzi w zamknięcie wodne. Wykonane mogą być 
z żeliwa, blachy stalowej, kamionki oraz tworzyw sztucznych. Średnica wylotu 
syfonowego może wynosić 40 mm, 50 mm, 70 mm lub 100 mm. 

Schemat przykładowych wpustów podłogowych 

Rysunek 8.8 Schemat przykładowych wpustów podłogowych 

Źródło: www.budujemydom.pl 

 

                                                                 
 
 

4 Heidrich Z., Wodociągi i kanalizacja, cz 2, Kanalizacja, WSiP, Warszawa 2008 
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Syfony 

Wszystkie przybory kanalizacyjne przeznaczone do odprowadzania ścieków 
zaopatrzone są w syfony – zamknięcia wodne, stosowane w celu uniemożliwienia 
wydostania się gazów kanalizacyjnych z wnętrza przewodów kanalizacyjnych do 
pomieszczenia. Obecnie produkowane są elementy przyborów sanitarnych 
wyposażonych w syfon. Do najlepszych rozwiązań należą syfony o kształcie litery S lub 
U, a ich wysokość zamknięcia wynosi 75–100 mm. Dzięki swojemu kształtowi syfon 
zatrzymuje wodę w czasie każdego odpływu ścieków. Ponadto działa dźwiękochłonnie, 
tłumiąc dźwięki odpływających ścieków z pionów kanalizacyjnych. Wielkość syfonów 
określa średnica przyboru i może ona wynosić 32 mm, 40 mm lub 50 mm. Syfony można 
podzielić na następujące rodzaje: 

 ze względu na przeznaczenie – rodzaj przyboru sanitarnego: 

− umywalkowe, 

− bidetowe, 

− wannowe, 

− zlewozmywakowe, 

− brodzikowe, 

− tralkowe; 

 ze względu na sposób montażu: 

− natynkowe, 

− podtynkowe; 

Przykładowe zamknięcia wodne – syfony 
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Rysunek 8.9 a) żeliwne kolankowe pionowe b) żeliwne kolankowe skośne c)kamionkowe poziome d) 
butelkowe e) skrzynkowe 

Źródło: Heidrich Z., Wodociągi i kanalizacja, cz. 2, Kanalizacja, WSiP, Warszawa 2008 

 ze względu na rodzaj materiału: 

− z tworzyw sztucznych, 

− mosiężne, 

− żeliwne, 

− kamionkowe; 

 ze względu na budowę: 

− butelkowe, 

− rurowe, 

− skrzynkowe, 

− membranowe. 

Syfony w instalacjach kanalizacyjnych montowane są pod przyborami 
sanitarnymi lub mogą stanowić ich element w celu uniemożliwienia wydostania się 
gazów kanalizacyjnych z wnętrza przewodów do pomieszczeń.  

Czyszczaki – rewizje 

Rewizje stosuje się w celu zabezpieczenia instalacji kanalizacyjnej przed 
zapchaniem. Najczęściej wykonuje się je jako odcinki rur żeliwnych z bocznym otworem 
nakrytym uszczelką i pokrywą umocowaną na śruby. Umożliwia to dostęp do wnętrza 
przewodu kanalizacyjnego w celu jego czyszczenia lub płukania. 

Schemat czyszczaka 

Rysunek 8.10 Schemat czyszczaka a) żeliwny b) z tworzyw sztucznych 

Źródło: Cieślowski S., Krygier K., Instalacje sanitarne, cz. 1, WSiP, Warszawa 1998 

Rewizje mogą być wykonywane z PVC z przykrywkami okrągłymi uszczelnianymi 
podkładką gumową. Średnica rewizji wynosi 70 mm, 100 mm lub 150 mm. Montowane 
są wszędzie tam, gdzie spodziewane jest zatkanie przewodu, oraz w takich 
odległościach, by istniała możliwość usunięcia przeszkody, np. za pomocą spirali 
kanalizacyjnej. 
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Kurs: Roboty związane z montażem i remontem instalacji sanitarnych 

Rewizje powinny być zamontowane: 

 na podejściu kanalizacyjnym o długości większej niż 2,5 m, w miejscu 
poprzedzającym włączenie się do pionu kanalizacyjnego; 

 na pionie kanalizacyjnym w miejscu przed przejściem w przewód odpływowy; 

 na pionie kanalizacyjnym nad odsadzką; 

 na przewodzie odpływowym przy wyjściu z budynku. 

Ponadto studzienki rewizyjne powinny być układane na przewodach poza 
budynkiem co 35 m dla przewodów o średnicy 0,15 m i co 50 m – dla przewodów z rur 
o średnicy 0,2 m. Zmiana spadku i kierunku przewodów odpływowych ułożonych poza 
budynkiem powinna odbywać się w studzienkach. Średnice studzienek rewizyjnych nie 
powinny być mniejsze niż 1 m.  

Wywiewki kanalizacyjne 

W zależności od rodzaju pionu kanalizacyjnego wywiewka może być wykonana 
z tworzywa sztucznego (PVC lub PP), żeliwa, a na dachach pokrytych blachodachówką 
lub z pokryciem ceramicznym – z materiałów zgodnych z pokryciem dachowym 
w identycznym jak dach kolorze.  

Przykład kominka Kloeber 

Rysunek 8.11 Przykład kominka Kloeber 

Źródło: www.plus-dachy.pl 

Wywiewki z PVC produkowane są o średnicach: 50, 75, 110, 160 i 200 mm. 
Kompletna wywiewka składa się z: kominka wentylacyjnego z daszkiem i otworami 
wentylacyjnymi o odpowiedniej powierzchni, rury wentylacyjnej, kieliszka (elementu 
redukcyjnego na średnicę pionu ), kołpaka ochronnego. 

Rury wentylacyjne (wywiewne) stanowią zakończenie pionu kanalizacyjnego. 
Spełniają w instalacji kanalizacyjnej dwojakie zadanie: 

 umożliwiają odprowadzanie gazów kanalizacyjnych do atmosfery, a więc spełniają 
rolę wentylacji instalacji kanalizacyjnej; 

 przeciwdziałają możliwości wyssania wody stanowiącej zamknięcie wodne 
w syfonach. 

 

http://www.plus-dachy.pl/
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Rura wywiewna z blachy ocynkowanej 

Rysunek 8.12 Rura wywiewna z blachy ocynkowanej 

Źródło: Cieślowski S., Karpiński M., Trzaskowski W., Instalacje sanitarne, WSiP, Warszawa 1996 

Rura wentylacyjna (wywiewka) jest odcinkiem rury kanalizacyjnej wykonanej 
z tego samego materiału co pion kanalizacyjny. Zakończona jest ażurowym daszkiem, 
którego konstrukcja pozwala na optymalną pracę instalacji. Odcinek rury 
wyprowadzony ponad dach powinien mieć co najmniej 0,5 m. Może mieć średnicę 
mniejszą niż pion kanalizacyjny. Jeśli odległość pionu wentylacyjnego od okien i drzwi 
jest mniejsza niż 4 m, wówczas rura wentylacyjna powinna być usytuowana powyżej 
otworów drzwiowych i okiennych. Obecnie w budynkach wysokościowych stosuje się 
rury wywiewne z nasadami lub zaworami napowietrzającym. 

Napowietrzacz 

Zawory napowietrzające montowanie w instalacji kanalizacyjnej mają na celu 
zapewnienie dopływu do jej wnętrza odpowiedniej ilości powietrza. Zawór 
napowietrzający montowany jest głównie w miejscach, gdzie konieczna jest dodatkowa 
wentylacja, np. przy podejściach do miski ustępowej. W odróżnieniu od wywiewek nie 
mają możliwości usuwania z kanalizacji gazów – działają wyłącznie jednokierunkowo, 
otwierając się przy wystąpieniu w kanalizacji podciśnienia. Mocowane są na 
zakończeniach pionów kanalizacyjnych lub zakończeniach długich podejść pod 
przybory. Z uwagi na swoją budowę napowietrzacz reaguje na zmianę ciśnienia 
w instalacji, spowodowaną spuszczeniem wody. Powoduje to wyrównanie ciśnienia 
i zapobiega zjawisku wyssania wody z syfonu (zniszczeniu zamknięcia wodnego). 
Napowietrzacz stosowany jest, gdy: 

 podczas budowy nie został wyprowadzony ponad dach pion kanalizacyjny; 

 występuje ryzyko zamarzania przewodów kanalizacyjnych; 

 występuje duża liczba pionów, co powoduje dużą liczbę wywiewek; 
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 konieczne byłoby stosowanie tradycyjnych rozwiązań wentylacji instalacji. 

Przykład zaworu napowietrzającego 

Rysunek 8.13 Zawór napowietrzający zamontowany na pionie kanalizacyjnym 

Źródło: www.ladnydom.pl 

Odsadzki 

Odsadzki montowane są w budynkach wysokich na pionach kanalizacyjnych 
powyżej piątej kondygnacji. Zadaniem odsadzek jest zabezpieczenie pionu 
kanalizacyjnego przed nadmierną energią kinetyczną przepływających ścieków 
(tzw. wyhamowanie ścieków). 

Przesunięcie osi pionu kanalizacyjnego za pomocą odsadzki 

Rysunek 8.14 Przesunięcie osi pionu kanalizacyjnego za pomocą odsadzki 

Źródło: Cieślowski S., Karpiński M., Trzaskowski W., Instalacje sanitarne, WSiP, Warszawa 1996 

 

Zamknięcia burzowe  

 

 

http://www.ladnydom.pl/
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Kurs: Roboty związane z montażem i remontem instalacji sanitarnych 

Zamknięcia burzowe powinny być montowane na przewodach poziomych 
instalacji kanalizacyjnej w przypadku, gdy zachodzi prawdopodobieństwo cofnięcia się 
ścieków z miejskiej sieci kanalizacyjnej do układu instalacji kanalizacyjnej. 
Zabezpieczają piwnicę budynku przed zalaniem ściekami podczas ulewnych deszczy. 
Aby temu zapobiec, stosuje się zawory i zasuwy przeciwburzowe. Zawory powinny być 
montowane w taki sposób, aby nie tamowały odpływu ścieków z wyżej położonych 
przyborów. Zawory mają zamknięcia kluczowe o średnicy 50 mm. Zamknięcia można 
uruchamiać ręcznie i automatycznie. Mogą być wykonane z żeliwa i tworzyw sztucznych 
o średnicach 100 mm lub 150 mm z uszczelnieniem gumowym. Ponadto funkcję 
zamknięcia burzowego może pełnić zasuwa kanałowa, zamontowana na przewodzie 
odprowadzającym ścieki z budynku. 

8.3.2 Montaż przyborów sanitarnych i urządzeń kanalizacyjnych5 

Wymagania dotyczące usytuowania wyposażenia sanitarnego budynku 
i niezbędnych powierzchni do korzystania z przyborów zawarte są w PN-88/B-01058. 
Wszystkie wymiary wysokościowe mierzy się, licząc od podłogi do górnej krawędzi 
przyboru sanitarnego: 

 zlewy umieszcza się na wysokości 0,70–0,90 m nad podłogą. Zawór czerpalny 
ścienny montuje się na wysokości 0,25–0,35 m nad krawędzią przyboru, 
a bezpośrednio pod nimi montowany jest syfon, chyba że wchodzi w skład 
konstrukcji przyboru; 

 zmywaki, zlewozmywaki umieszcza się na wysokości 0,80–0,90 m w przypadku 
pracy w pozycji stojącej oraz na wysokości 0,70–0,75 m, gdy przeznaczone są do 
pracy na siedząco, na wspornikach przyściennych lub na szafce kuchennej. 
Bezpośrednio pod nim montowany jest syfon. Zawory czerpalne lub baterie ścienne 
montuje się na wysokości 0,25–0,35 m nad krawędzią przyboru lub  ustawia się 
bezpośrednio na przyborze; 

 umywalki umieszczane są na wysokości 0,75–0,80 m dla dorosłych oraz na 
wysokości 0,50–0,60 m w przedszkolach. Umywalki mocuje się do ścian, na 
szafkach łazienkowych bądź na wspornikach przyściennych. Zawory czerpalne lub 
baterie ścienne montuje się na wysokości 0,25–0,30 m nad krawędzią przyboru lub  
ustawia się bezpośrednio na przyborze; 

 wanny ustawiane są na nóżkach na podłogach jako wolno stojące lub obudowane, 
mogą być połączone bezpośrednio przez syfon z podejściem kanalizacyjnym lub 
odpływ może być wyprowadzony do wpustu podłogowego. Zawory lub baterie 
czerpalne ścienne powinny być umieszczane 0,20 m nad górną krawędzią wanny 
od strony spustu lub w odległości 1/3 długości wanny od strony odpływu. Zawory 
lub baterie czerpalne stojące umieszcza się bezpośrednio na krótkim boku wanny 
od strony odpływu ścieków; 

 brodziki natryskowe montowane są w obudowie zapewniającej zamontowanie 
syfonu. Mogą być montowane jako indywidualne lub zbiorowe. Baterie natryskowe 
mocowane są na wysokości 1–1,2 m nad poziomem posadzki; 

                                                                 
 
 
5 Świderek A., Montaż instalacji kanalizacyjnej, Instytut Technologii Eksploatacji, Państwowy Instytut 
Badawczy, Radom 2006 
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 miski ustępowe powinny być zamontowane do posadzek i wówczas wysokość 
zamontowania górnej krawędzi zbiornika powinna wynosić 0,8–1 m nad miską 
ustępową. Również na takiej wysokości powinien być zamontowany zawór 
odcinający na dopływie wody zimnej do zbiornika płuczącego. W przypadku 
montażu zbiornika górnopłuczącego – powinien być on zawieszony na wysokości 
1,6–1,8 m nad miską ustępową. Jeżeli zbiornik płuczący ustawiony jest na tylnej 
krawędzi miski ustępowej, to nie powinien utrudniać normalnego z niej 
korzystania. Istnieje także możliwość zastosowania do spłukiwania miski 
ustępowej urządzenia ciśnieniowego. Wówczas zawór spłukujący ciśnieniowo 
średnicy DN 25 powinien być zamontowany na wysokości 1,1 m nad posadzką, 
licząc od osi wylotu podejścia czerpalnego; 

 bidety mogą być montowane bezpośrednio na posadzce lub mogą być zawieszone 
na wysokości 0,5 m nad nią. Każdy bidet powinien być wyposażony w syfon 
montowany na odpływie i baterię zakładaną na przyborze; 

 pisuary montowane są na ścianie na wysokości 0,55–0,65 m nad posadzką. Każdy 
pisuar powinien być zaopatrzony w urządzenie spłukujące różnej konstrukcji, ale 
zawsze w sposób zapewniający jednorazowe spłukanie wnętrza wodą w ilości ok. 
2,5 dm3. Górny otwór muszli doprowadzający wodę do spłukiwania powinien być 
połączony rurą płuczącą DN 15 ze zbiorniczkiem spłukującym. Odpływ połączony 
jest z podejściem przez syfon; 

 na odpływie ścieków z miejsc zbiorowego żywienia powinny być zamontowane 
odtłuszczacze, centralnie w budynku lub poza nim albo też indywidualnie przy 
każdym zlewozmywaku, zlewie, zmywaku czy też zmywarce. Odtłuszczacze te 
powinny być zabezpieczone przed zamarzaniem. Nie wolno do nich wprowadzać 
ścieków typu fekalnego ani wód opadowych; 

 na odpływie ścieków, zawierających w swoim składzie zanieczyszczenia 
ropopochodne pochodzące z myjni samochodowych, stacji obsługi samochodów, 
powinny być zamontowane odbenzyniacze i łapacze błota (namułów), zawsze na 
zewnątrz budynku w miejscach zabezpieczonych przed ogniem; 

 na odpływie ścieków agresywnych powinny być zamontowane neutralizatory; 

 jeżeli ścieki odprowadzane są z przewodów poniżej poziomu sieci kanalizacyjnej, to 
powinny być zastosowane lokalne urządzenia pompowe. 
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