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1 Materiały oraz ich właściwości stosowane do budowy instalacji 
wodociągowych i kanalizacyjnych 

1.1 Wstęp 

W pracach instalacyjnych wykorzystywane są różne materiały do budowy 
instalacji sanitarnych. Materiały charakteryzują się odpowiednimi dla siebie 
właściwościami oraz właściwym dla siebie sposobem łączenia. Obecnie na rynku 
instalacyjnym powszechnie używa się tworzyw sztucznych i miedzi. Jednocześnie nie 
należy zapominać o tradycyjnych materiałach stalowych, żeliwnych, które są 
udoskonalane i znajdują się powszechnie w budynkach z lat 60. i 70., wymagających 
wymiany, naprawy bądź modernizacji.  

1.2 Tworzywa sztuczne stosowane do budowy instalacji wodociągowej 
i kanalizacyjnej1 

1.2.1 Właściwości tworzyw sztucznych 

Na rynku instalacyjnym obecnie wytwarza się szeroki asortyment produktów 
z tworzyw sztucznych o różnych właściwościach. Tworzywa sztuczne dzielimy na: 
termoplastyczne, termoutwardzalne i chemoutwardzalne. 

Tworzywa termoplastyczne charakteryzują się wieloma cechami wspólnymi. Do 
głównych ich cech zaliczamy: 

 trwałość – określaną przez wielu producentów na ok. 50 lat; 

 odporność na korozję oraz osadzanie się zanieczyszczeń i kamienia – ta cecha 
wynika z gładkości oraz sposobu montażu; 

 małą szorstkość wewnętrzną; 

 łatwość montażu; 

 lekkość; 

 możliwość łączenia z dowolnymi materiałami; 

 niepalność; 

 dobrą izolacyjność termiczną i elektryczną. 

Należy jednak pamiętać o wadach tworzyw termoplastycznych, do których 
należy zaliczyć rozszerzalność liniową. Pod wypływem różnych czynników materiały 
te rozszerzają się i kurczą. Są topliwe w niskich temperaturach. 

                                                                    

 
 
1 Popek M., Wapińska B., O instalacjach sanitarnych najkrócej, WSiP, Warszawa 2006 
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1.2.2 Rodzaje tworzyw sztucznych 

Materiałami najczęściej stosowanymi do wytwarzania różnego rodzaju 
przewodów i asortymentu są: 

 polichlorek winylu – znany pod symbolem PVC lub PCW; 

 polichlorek winylu chlorowany PVCC lub CPVC; 

 polipropylen PP; 

 polietylen o małej gęstości PE-LD, wysokiej gęstości PE-HD oraz polietylen 
sieciowy PE-X; 

 polibutylen PB; 

 poliuretan; 

 żywice poliestrowe i epoksydowe. 

Polichlorek winylu PVC charakteryzuje się dużą twardością, odpornością 
chemiczną i niepalnością. Stosowany jest w zakresie temperatur od 0–40°C (rzadko do 
60°C). Niższe temperatury powodują kruchość, a wyższe plastyczność i płynność 
materiału. Wykorzystywany jest do produkcji przewodów kanalizacyjnych i instalacji 
zimnej. Rury z PVC mogą być cienko- i grubościenne – wówczas znajdują zastosowanie 
w instalacji ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania. Łączenie wykonuje się przez 
klejenie lub zacisk poprzez specjalnie uformowane końcówki. 

Polichlorek winylu chlorowany CPVC jest bardzo wrażliwy na działanie 
światła. Produkowane są przewody przystosowane do łączenia ich z instalacją 
z miedzi, dzięki temu łatwo je łączyć przy modernizacji instalacji.  

Polipropylen PP wykazuje dużą odporność na działanie wielu czynników 
chemicznych. Nie reaguje z kwasami, zasadami, solami nieorganicznymi. PP jest 
wrażliwy na działanie silnych utleniaczy, a w temperaturach powyżej 80°C ulega 
szybkiemu starzeniu oraz utracie swoich właściwości. Stosowany jest do instalacji 
zimnej i ciepłej wody oraz c.o. Łączy się go poprzez zgrzewanie. 

Polietylen PE charakteryzuje się dużą odpornością na działanie czynników 
mechanicznych oraz działanie kwasów (z wyjątkiem kwasu siarkowego i azotowego), 
zasad i soli. Wykazuje przy tym jednak dużą elastyczność. Może być stosowany 
w zakresie temperatur 20–60°C. Można go łączyć przez zgrzewanie w temp. 250–
270°C. Właściwości i zastosowanie polietylenu PE zależą od jego gęstości. W tym 
zakresie możemy wyróżnić: 

 polietylen o małej gęstości PE-LD – jest elastyczny, mniej odporny na działanie 
czynników chemicznych oraz wysoką temperaturę. Stosowany jest w instalacjach 
zimnej wody, instalacjach przemysłowych i kanalizacji; 

 polietylen o wysokiej gęstości PE-HD – wykazuje dużą odporność na działanie 
wyższych temperatur i związków chemicznych. Stosowany jest w instalacjach 
ciepłej wody i instalacjach przemysłowych; 
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 polietylen sieciowy PE-X – dodatkowo wzmocniony jest siatką, co zmniejsza 
rozszerzalność liniową. 

Polibutylen PB ma właściwości zbliżone do polipropylenu i polietylenu. 
Przewody z PB stosowane są w sieciach gazowych, wodociągowych oraz sieciach 
ogrzewania podłogowego. Najczęściej stosowane są połączenia zgrzewane. 

Temperatury wyższe od 40°C powodują odkształcenie się większości 
przewodów z tworzyw sztucznych. W celu zapobieganiu temu zjawisku produkowane 
są przewody wielowarstwowe z przekładką z aluminium. Na aluminiowej rurze – od 
wewnątrz i na zewnątrz – naklejone są warstwy polietylenu. Taka budowa pozwala na 
uzyskanie całkowitej odporności na działanie gazów. Przewody są odporne na 
uderzenia hydrauliczne, można je wyginać w sposób trwały i odpowiednio prowadzić. 
Łączy się je mosiężnymi lub niklowanymi złączkami.  

Żywice to tworzywa termo- i chemoutwardzalne. Należą do nich żywice 
poliuretanowe, z których produkuje się uszczelki do połączeń przewodów oraz otuliny 
termoizolacyjne. Natomiast z żywic poliestrowych i epoksydowych produkowane są 
rury, kształtki i przybory sanitarne. 

Przy wykonywaniu instalacji sanitarnych stosuje się także teflon i pianki 
poliuretanowe. Teflon (tarflen) jest materiałem uszczelniającym. Pianki powszechnie 
stosowane są w formie otulin jako materiał izolacji termicznej tłumiącej dźwięki, co 
jest bardzo ważne w instalacjach sanitarnych. 

1.3 Miedź stosowana do budowy instalacji sanitarnej2 

1.3.1 Właściwości miedzi 

Miedź jest powszechnie stosowanym materiałem instalacyjnym. Przy jej użyciu 
wykonuje się instalacje zimnej i ciepłej wody, c.o. oraz instalacje gazu. Produkowane są 
trzy typy przewodów: 

 miękkie, małe średnice, transportowane w zwojach; 

 półtwarde, dostarczane w prostych odcinkach; 

 twarde, dostarczane w prostych odcinkach. 

Miedź posiada wiele właściwości. Do zalet miedzi należy zaliczyć: 

 odporność na korozję; 

 odporność na zmiany temperatury; 

 odporność na działanie promieni UV; 

 łatwość montażu i profilowania przewodów; 

 możliwość stosowania małych średnic; 

                                                                    

 
 
2 Popek M., Wapińska B., O instalacjach sanitarnych najkrócej, WSiP, Warszawa 2006 
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 trwałość ok. 40 lat. 

Do wad miedzi należy: 

 mała odporność na działanie wody o odczynie kwaśnym i silnie zasadowym; 

 wrażliwość na tarcie cieczy o ścianki naczynia (korozja erozyjna); 

 niszczenie warstwy tlenku (korozja wżerowa). 

1.3.2 Sposoby połączeń wyrobów miedzianych 

Do łączenia rur miedzianych między sobą i z armaturą stosuje się: 

 lutowanie kapilarne; 

 mosiężne połączenia zaciskowe; 

 mosiężne i brązowe elementy gwintowane z końcówką do lutowania 
kapitularnego; 

 spawanie. 

Lutowanie polega na wprowadzeniu do przestrzeni między materiałami 
odpowiedniego lutu i wykorzystania zjawiska kapilarności, polegającego na wessaniu 
się lutu w głąb połączenia. Zabieg ten wykonujemy w temp. niższej niż 450°C – jest to 
tzw. lutowanie miękkie i powyżej tej temperatury – lutowanie twarde.  

Połączenia zaciskowe wykonuje się za pomocą odpowiednich kształtek oraz 
urządzeń zaciskowych. 

Miedź można łączyć ze stalą kwasoodporną, mosiądzem, brązem, tworzywami 
sztucznymi. Nie należy łączyć jej ze stalą i aluminium, ponieważ następuje niszczenie 
materiału. Należy stosować wówczas specjalne przekładki. Podczas modernizacji 
instalacji stalowych dopuszcza się zastosowania miedzi na końcówkach przewodów. 
Nie wolno wykonywać instalacji c.o. systemu otwartego, gdyż natlenienie wody 
negatywnie wpływa na trwałość wyrobów. 

1.4 Inne rodzaje materiałów stosowanych w instalacji sanitarnej3 

1.4.1 Stal 

Stal jest to stop żelaza z węglem w ilości nieprzekraczającej 2% węgla. 
Najogólniej stal możemy podzielić na: 

 niestopową (węglową) – konstrukcyjną; 

 stopową – specjalną. 

Stale niestopowe różnią się ilością węgla, a stopowe zawartością różnego 
rodzaju domieszek. Każda ze stali charakteryzuje się określonymi cechami. Stale 

                                                                    

 
 
3 Popek M., Wapińska B., O instalacjach sanitarnych najkrócej, WSiP, Warszawa 2006 
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niestopowe oznaczane są symbolem St. Stale stopowe zaś w zależności od domieszek 
mają symbole: H – chrom, N – nikiel, M – molibden, G – mangan, T – tytan, J –
aluminium. Cyfra stojąca po literze oznacza % zawartości pierwiastka w stali. Rury 
mogą być wytwarzane kilkoma metodami.  

Otrzymujemy produkty: 

 ze szwem (niskociśnieniowe); 

 bez szwu (wysokociśnieniowe). 

W instalacjach sanitarnych stal zajmuje ważne miejsce. Wykonuje się z niej 
przewody sieci i instalacji, konstruuje urządzenia. Najczęściej wykorzystywane są rury 
stalowe, tzw. czarne i białe ocynkowane oraz stal kwasoodporna. Stal czarna wykazuje 
małą odporność na działanie wody. Wykorzystywana jest w instalacji gazu oraz 
centralnego ogrzewania. Rury białe pokryte są warstwą cynku, która zabezpiecza 
materiał przed czynnikami zewnętrznymi. Stosowane są w instalacjach wody. 

Stal dzięki zastosowaniu domieszek nabywa swoistych cech. Otrzymywana jest: 
stal kwasoodporna i stal odporna na korozję wodną. Dzięki takim właściwościom 
znajduje szerokie zastosowanie, np. w produkcji kadłubów statków, zasuw, zaworów 
czy kurków. Największą wadą rur stalowych jest uleganie korozji, dlatego 
zabezpieczane są powłokami antykorozyjnymi poprzez ocynkownie, miniowanie 
i asfaltowanie. Obecnie na rynku produkowane są rury preizolowane fabrycznie 
zabezpieczone antykorozyjnie i termicznie. Trwałość rur stalowych wynosi ok. 30 lat, 
choć nieodpowiednio zamontowane i złej jakości rury szybciej ulegają wpływowi 
czynników zewnętrznych. 

Uwaga!  

Wyrobów ze stali ocynkowanej nie wolno spawać. 

 

Stal można łączyć za pomocą połączeń: 

 kielichowych; 

 kołnierzowych; 

 gwintowych; 

 spawanych (z wyjątkiem rur białych ocynkowanych); 

 elastycznych. 

1.4.2 Żeliwo 

Żeliwo to stop żelaza z węglem o zawartości 2–3,6% węgla oraz innych 
domieszek, np. siarki, krzemu, fosforu, manganu. 

Żeliwo dzielimy na: 

 szare – stosowane do produkcji rur, uzbrojenia, kotłów; 
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 stopowe – stosowane do odlewów odpornych na działanie czynników 
chemicznych; 

 ciągliwe – są najbardziej elastyczne, stosuje się je do wyrobu łączników. 

Żeliwo znalazło zastosowanie w instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Połączenie kielichowe stosowane jest wyłącznie w instalacjach kanalizacyjnych, 
natomiast połączenie kołnierzowe stosowane jest zarówno w kanalizacji, jak 
i wodociągach. 

Do zalet wyrobów żeliwnych należy zaliczyć przede wszystkim: ich trwałość 
(ok. 100–150 lat), odporność na korozję, wytrzymałość na obciążenia i ścieranie. Do 
wad można zaliczyć: duży ciężar, kruchość, trudność w montażu. 

1.4.3 Kamionka 

Kamionka produkowana jest z gliny krzemionkowej. Zawiera domieszkę tlenku 
glinu. Tak uformowaną masę wypala się w temperaturze 1300°C. Masę tę można 
polewać szklistą polewą. Zabieg ten nadaje kamionce odporność na działanie silnych 
związków chemicznych. Stosowana jest przy budowie sieci kanalizacyjnych za pomocą 
połączeń kielichowych. 

1.4.4 Beton 

Produkowane są przewody z betonu tzw. zagęszczonego lub zbrojonego 
o dużych średnicach oraz przekroju kołowym i jajowym. Rury te znajdują 
zastosowanie przy budowie sieci kanalizacyjnej i łączy się je kielichowo. Do wad 
można zaliczyć: ciężar, trudność montażu, przesiąkliwość, której można się pozbyć 
specjalnymi masami uszczelniającymi. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jaki wybrać materiał (stal, miedź, żeliwo czy 
tworzywo) do sieci wodociągowych, wejdź na stronę 
http://www.sng.com.pl/page.php?anim=4&page=104. 

http://www.sng.com.pl/page.php?anim=4&page=104
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1.5 Oznaczenia graficzne na rysunkach budowlanych 
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Tabela 1.1 Graficzne oznaczenia wybranych urządzeń wewnętrznych do ciepłej  
i zimnej wody 

Źródło: PN-84/B-01701 

 

Tabela 1.2 Graficzne oznaczenia wybranych urządzeń wewnętrznych do ciepłej  
i zimnej wody – cz. 2 

Źródło: PN-84/B-01701 
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Tabela 1.3 Graficzne oznaczenia wybranych urządzeń wewnętrznych do ciepłej  
i zimnej wody – cz. 3 

Źródło: PN-84/B-01701 

 

Tabela 1.4 Graficzne oznaczenia wybranych urządzeń wewnętrznych do ciepłej  
i zimnej wody – cz. 4 

Źródło: PN-84/B-01701 
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Tabela 1.5 Graficzne oznaczenia wybranych urządzeń wewnętrznych do ciepłej  
i zimnej wody – cz. 5 

Źródło: PN-84/B-0170 
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Tabela 1.6 Graficzne oznaczenia uzbrojenia przewodów i osprzętu w instalacjach kanalizacyjnych 

Źródło: PN-84/B-01701 
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Tabela 1.7 Graficzne oznaczenia urządzeń do podgrzewania wody 

Źródło: PN-84/B-01701 
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