
ZAOPATRZENIE 
BUDYNKÓW  

W ZIMNĄ I CIEPŁĄ WODĘ 



1. Woda w miastach 

Na przestrzeni historii głównym problemem 

projektantów budynków niemal ze wszystkich 

klimatów i kultur było to, jak zachować system 
doprowadzający wodę do budynku poza nim. 

 

Dopiero od końca XIX w. doprowadzenie wody 

wewnątrz budynku stało się popularne w krajach 

uprzemysłowionych. 

 

W pozostałej części świata woda bieżąca jest 

nadal niedostępna wewnątrz większości 
budynków. 



Znaczenie wody w życiu człowieka 

Żywienie Ilość czystej wody pitnej, której 

potrzebujemy do picia i gotowania jest niewielka – to 

jedynie 11,4 l na osobę dziennie w większości krajów 

rozwiniętych.  

Czystość i higiena Woda jest idealnym środkiem 

rozpuszczającym i transportującym zanieczyszczenia 

organiczne. Znacznie większe ilości wody są 

zużywane do czyszczenia aniżeli żywienia; w krajach 

rozwiniętych jest to ok. 53 l na osobę dziennie w celu 

prania i zmywania naczyń oraz 79,5 l na osobę 

dziennie w celu zapewnienia higieny osobistej   

- w tym kąpieli. 
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Przegląd historyczny publicznego systemu zaopatrzenia w wodę 

Miasto Rzym miało największą sieć akweduktów, która dostarczała wodę za 

pośrednictwem jedenastu akweduktów zbudowanych w przeciągu około 

pięciuset lat. 
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Przegląd historyczny publicznego systemu zaopatrzenia w wodę 

Dostarczały one wody pitnej oraz zaopatrywały liczne łaźnie i fontanny  

w mieście, a także, gdy kanały zostały ostatecznie opróżnione,  jednorazowo 

użyte zlewki wskazały na ich ostatnią funkcję w usuwaniu odpadów. 

 

Poza akweduktami, Rzymianie wybudowali wiele kanałów wydrążonych  

w ziemi, które zwykle wykładali gliną (kanały odwadniające). Mogły one służyć 

zakładom przemysłowym, takim jak kopalnie złota, kopalnie ołowiu i cyny, 

kuźnie, młyny wodne i termy (łaźnie publiczne). 
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Przegląd historyczny publicznego systemu zaopatrzenia w wodę 
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2. Wewnętrzne systemy dystrybucji wody 
System dystrybucji wody zapewnia sposób dostarczenia wody w obrębie 

całego budynku przy odpowiednim ciśnieniu wymaganym przez urządzenia 
hydrauliczne. 

Niższe budynki mogą być zaopatrzone w wodę dzięki ciśnieniu dostępnemu  

w sieciach wodociągowych (lub zbiornikach ciśnieniowych zasilanych 

pompami studniowymi).   

W wyższych budynkach dostępnych jest kilka innych opcji: 

-  Pompy unoszą wodę do zbiorników zasobnikowych na górze budynku i 

następnie woda spływa do instalacji hydraulicznej. 

-   Pompy zapewniają dodatkowe niezbędne ciśnienie.  

-  Pompy wtłaczają wodę do szczelnych zbiorników, kompresują powietrze 

wewnątrz zbiorników by zachować pożądane ciśnienie wody. 



2. Wewnętrzne systemy dystrybucji wody 

Określenie zapotrzebowania na wewnętrzny system dystrybucji wody 
Wymagana objętość wody dla danego budynku zależy od nierównomierności rozbioru oraz 

zapotrzebowania szczytowego (maksymalnego godzinowego/dobowego). 

Dla przykładu: najwyższe zapotrzebowanie dla biurowca przypada w czasie pracy, gdy jest dużo 

pracowników, użytkowana jest ciepła i zimna woda itp. 

Najwyższe zapotrzebowanie dla bloku mieszkalnego przypada latem na czas wieczorny w okolicach 

kolacji, gdy większość ludzi bierze prysznic, pierze, przygotowuje posiłki. 
Zapotrzebowanie wewnętrznego systemu dystrybucji wody może wynikać z poniższych kategorii: 

• Kanalizacja • Pranie 

• Gastronomia – przygotowanie, chłodzenie, 

mycie produktów żywnościowych itp. 
• Elementy architektury krajobrazu – nawadnianie trawników  

i roślin, fontanny itp. 

• Przeprowadzanie badań – sprzęt 
laboratoryjny, procesy przemysłowe  
i komercyjne, sprzęt komputerowy 

• Baseny – pływalnie, jacuzzi, kąpieliska lecznicze 

• Systemy ogrzewania i chłodzenia 
• Ochrona przeciwpożarowa(o ile jest podłączona do systemu 

wewnętrznego) 



Określenie zapotrzebowania  wody 

1 wsfu (jednostka zapotrzebowania urządzenia na wodę) = 3,8 do 5,7 l/min 

• Kanalizacja. Zapotrzebowanie na wodę zależy od ilości i typu urządzeń 

zamontowanych w danej instalacji. 

Każde urządzenie hydrauliczne ma określony wskaźnik wsfu (jednostkę 

zapotrzebowania urządzenia na wodę), wyrażający stosunkowe 

zapotrzebowanie na wodę dla poprawnego funkcjonowania urządzenia. 

Dla przykładu: toaleta, która nie wymaga wielkiego przepływu wody  

ma wskaźnik wsfu równy 1. 
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Określenie zapotrzebowania na wewnętrzny system dystrybucji wody 

• Elementy architektury krajobrazu. Zapotrzebowanie na 

wodę zależy od powierzchni działki i jej części 
wymagającej nawodnienia. Nie można tu ogólnie określić 

zapotrzebowania, a każdy przypadek należy rozpatrywać 

odrębnie w odniesieniu do poszczególnych projektów 

zagospodarowania terenu. 

‐ Ręczne nawadnianie roślin i trawników:  

18,9 do 56,8 l/min 

- Ogrodowe systemy zraszające:  

3,8 do 38 l/min 

- Fontanny: zaprojektowane zwykle z uwzględnieniem 

recyrkulacji 

2. Wewnętrzne systemy dystrybucji wody 



Określenie zapotrzebowania na wewnętrzny system dystrybucji wody 

• Pływalnie. Zazwyczaj przepływ 

pomp obiegowych jest tak 

zaprojektowany, by wymienić 

całą objętość wody basenu  

w ciągu 6-8 godzin (3-4 razy na 

dobę). 
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• Ochrona przeciwpożarowa. Zaopatrzenie w wodę dla ochrony 

przeciwpożarowej zazwyczaj nie jest uwzględnione  

w wewnętrznym systemie dystrybucji wody, jednakże elementy 

systemu ochrony przeciwpożarowej mogą być połączone z tym 

systemem. Gdy system hydrantów jest podłączony do 

wewnętrznego systemu dystrybucji wody, system wewnętrzny 

musi być zdolny by dostarczyć minimalnie ok. 379 l/min 

dodatkowej wody w przypadku małych budynków,  

do ok. 1893 l/min lub więcej w przypadku dużych budynków. 

W przypadku systemu zraszaczy przepływ każdej głowicy 

zraszacza  szacuje się na ok. 114 l/min 

Określenie zapotrzebowania na wewnętrzny system dystrybucji wody 
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Zawór 

Wodomierze: 

zapewnione przez 

Spółkę Wodociągową 

2. Wewnętrzne systemy dystrybucji wody 
Dystrybucja do armatury, urządzeń 
wewnętrznych (łazienka, zlew 

kuchenny, pralka itp.) 



Określenie zapotrzebowania na wewnętrzny system dystrybucji wody 
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Dobór rur wodociągowych 
System wodny musi mieć zapewnione odpowiednie ciśnienie wody, by móc utrzymać przepływ 

w procesie dystrybucji wody poprzez instalacje hydrauliczne i urządzenia. 

Co więcej, odpowiednie ciśnienie wody zapobiega jej zanieczyszczeniom powodowanym przez 

źródła zewnętrzne, gdyż przy utrzymaniu odpowiedniego ciśnienia woda zwykle wypływa z rury. 

Ciśnienie wody powinno być wystarczające, by nie ulec jakimkolwiek spadkom powodowanym 

przez tarcie, zmiany wysokości i ciśnienie przepływu na ujściu czy w urządzeniach.  

Minimalne ciśnienie przepływu dla urządzeń lub osprzętu 
‐ Każde urządzenie hydrauliczne lub połączenie używające wody musi mieć odpowiednie 

ciśnienie by osiągnąć wymagany przepływ. 

‐ Minimalne ciśnienie dla urządzenia waha się od 28 do 138 kPa. 

‐ Ze względu na to, że ciśnienie w sieci wodociągowej wynosi zwykle ok. 345 kPa, pozwala to 

zabezpieczyć minimalne ciśnienie niezbędne dla osprzętu, pod warunkiem, że woda nie musi 

być wznoszona na zbyt dużą wysokość oraz że nie następuje zbyt duża utrata ciśnienia z 

powodu tarcia w rurach dystrybucyjnych. 
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Dobór rur wodociągowych 
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Dobór rur wodociągowych 

Nadmierne tarcie wynika z orurowania, które: 

- Jest zbyt długie na całej długości (rzeczywisty dystans przepływu wody)  

- Jest wyposażone w zbyt wiele złączek (typu kolanka, trójniki) 

- Ma zbyt małą średnicę 

 

Straty ciśnienia  są następujące: 

Minimalne ciśnienie przepływu urządzenia   A 

(z najwyższego, najbardziej odległego urządzenia od punktu zasilania z wodociągu) 

Strata ciśnienia ze względu na wysokość   B 

Strata ciśnienia ze względu na tarcie w rurach  C 

Strata ciśnienia przy przepływie przez licznik wody D 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Ciśnienie całkowite wymagane w punkcie zasilania: E = A + B + C + D 
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Straty ciśnienia  są następujące: 

Minimalne ciśnienie przepływu urządzenia   A 

Strata ciśnienia ze względu na wysokość   B 

Strata ciśnienia ze względu na tarcie w rurach  C 

Strata ciśnienia przy przepływie przez licznik wody D 

----------------------------------------------------------------------------------- 

Ciśnienie całkowite: 

 E = A + B + C + D 

Dobór rur wodociągowych 
2. Wewnętrzne systemy dystrybucji wody 

W trakcie projektowania, dane A, B, i E są znane i umiarkowanie stałe. 

Dana D zależy od przepływu i rozmiaru rury, co do tej pory nie było podane. 

Dana D jest oszacowana. Dla domów i małych budynków użyteczności publicznej, rozmiar 

licznika rzadko przekracza 50 mm. 

Pozostaje jedna niewiadoma, wartość C  C = E – (A+ B+D) 



Przykład 

Korzystając z poniższych danych, ustal najbardziej odpowiedni rozmiar rury doprowadzającej 
wodę. 

Ciśnienie (minimalne) = 345 kPa 

Wysokość urządzenia najwyżej położonego = 9 m (1) 

Typ najwyżej położonego urządzenia = ubikacja 

        z zaworem spłukującym wykorzystującym  6 l wody na jedno spłukanie 

zapotrzebowanie = 85 wsfu (2) 

Całkowita długość orurowania 

(do najwyżej i najdalej położonego urządzenia) = 30 m 

Równowartość długości rury, jaką zajmują złączki (kolanka, trójniki, zawory) = 15 m 

(szacowana zwykle na 50% rozwijalnej długości) 
Urządzenia dominujące w systemie = Zawory spłukujące 
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Przykład 

Przypisy: 

 (1) Wysokość urządzenia najwyżej położonego above main = 9 m     

 (9.8 kPa/m) 88.2 kPa 

(2) Fixture units in the system = 85 wsfu 

      (1 wsfu = 3.8 – 5.7 l/min  =  0.0633 – 0.095 l/s)    5.5 – 8.0 l/s 
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Dobór rur wodociągowych 
Rozwiązanie 

Mając dane minimalne ciśnienie w sieci, odejmij wartość ciśnienia urządzenia, ciśnienie wysokości 
statycznej i strarta ciśnienia na liczniku. Suma wynosi: 

A: ciśnienie urządzenia = 103.421 kPa 

 

 

 

B: ciśnienie wysokości statycznej  

     9 m x 9.8 kPa/m = 88.2 kPa 

D: strarta ciśnienia na liczniku (85 wsfu) = 55.1 kPa                                

      Podsuma (A+B+D) = 246.721 kPa 

       C: max. strata ciśnienia ze względu na tarcie 

       C = E-(A+B+D)  = 345 – 246.721 = 98.279 kPa 
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Dobór rur wodociągowych 

Rozwiazanie 

Strata ciśnienia na 30 m (pełnej długości) orurowania plus strata ciśnienia ze względu na tarcie 

w złączkach o równowartości 15 m wynosi 98.279 kPa. 

Strata ciśnienia w rurze (30 m) wynosi [98.279 kPa / (30 + 15)] x 30 = 65.52 kPa  na 30m 

 

Następnie, straty na długości:  
  

 65.519 kPa  30 m = 2.184 kPa/m 
                                                   (218.4 Pa/m) 

Poniższy wykres pokazuje, na podstawie  

krzywej nr 1, że system zaworu spłukującego  

z 85 wsfu będzie miał prawdopodobnie  

przepływ równy 4 l/s. 
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Dobór rur wodociągowych 

Rozwiązanie 

Mając dane, umieszczamy na wykresie  

4 l/s i 218,4 Pa/m. 

Przecięcie linii na wykresie, wskazuje na 

średnicę rury i prędkość wody. 

Średnica rur: pomiędzy 38,1 a 50,8 mm 

Prędkość wody: ok. 2,75 m/s 

Wynika z tego, że zostanie wybrana rura 

doprowadzająca o średnicy 50,8 mm wraz z 

wodomierzem 50,8 mm. 

2. Wewnętrzne systemy dystrybucji wody 



SYSTEM CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ (C. W. U.) 

Rozwiązania  projektowe dla systemów dystrybucji wody 

Materiały orurowania 

Izolacja termiczna 

Zapobieganie cofania przepływu 

Złącza próżniowe 

Amortyzacja 

Urządzenia sanitarne 

Fixture units 

Bibliografia 
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Następnie 



SYSTEM C. W. U. 

Źródła energii: olej, gaz, para wodna, elektryczność 
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SYSTEM C. W. U. 
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SYSTEM C. W. U. Zapotrzebowanie na gorącą wodę (ilość) 
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SYSTEM C. W. U. Zapotrzebowanie na gorącą wodę   
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Rozwiązania  projektowe dla systemów dystrybucji wody 
Materiały orurowania 

Miedź: materiał najczęściej używany do produkcji rur z uwagi na jego trwałość, wytrzymałość   

oraz odporność na korozję. 

Stal nierdzewna: materiał używany niekiedy w zastępstwie miedzi, w przypadkach wysokiej 

zawartości siarki w wodzie lub powietrzu, np. na obszarze gorących źródeł. 
Stal ocynkowana galwanizowana: ekonomiczna przy wykonaniu większych rur. 

Plastik: używany do rur dystrybuujących wodę ze względu na niższy koszt wykonania rur, 

odporność na korozję. 
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Rozwiązania  projektowe dla systemów dystrybucji wody 
Izolacja termiczna 

Rury są izolowane materiałem termicznym takim, jak: 
włókno szklane, wełna mineralna czy styropian, by utrzymać  
temperaturę wody, odpowiednio ciepłej lub zimnej. 
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Rozwiązania  projektowe dla systemów dystrybucji wody 
Zapobieganie cofania przepływu Zawór zwrotny zapewnia przepływ wody w jednym 

kierunku. 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                                                (b) 
 

(a)  klapa 

(b) Zawór zwrotny skrzydełkowy  w pozycji otwartej i zamkniętej 
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Rozwiązania  projektowe dla systemów dystrybucji wody 
Złącza próżniowe są instalowane na łączeniach rozgałęzień urządzeń i sprzętu 
hydraulicznego takich, jak: zlew,  

zmywarka, bojler, ubikacja czy pisuar. 

Złącze próżniowe otwiera automatycznie 

system rur na ciśnienie atmosferyczne, 
gdy ciśnienie w rurach spada poniżej 
poziomu ciśnienia atmosferycznego. 
Ma to zapobiec zasysaniu obcych  

substancji, czy też zanieczyszczonej wody 

z urządzeń i sprzętu hydraulicznego 

do systemu rur. 
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Rozwiązania  projektowe dla systemów dystrybucji wody 
Amortyzacja Gdy przepływ wody w rurze  
jest nagle zatrzymany, np. przy zakręceniu 

kranu, energia dynamiczna (kinetyczna)  

wody musi być absorbowana.  
W przeciwnym razie energia ta byłaby  
przekształcona w głośny dźwięk i wibracje  
znane jako uderzenie hydrauliczne. 

2. Wewnętrzne systemy dystrybucji wody 



Muszle 

klozetowe 

Pisuary 

Umywalki 

Zlewozmywaki Fontanny  

wody pitnej  

Wanny 

Prysznice 

Bidety 

Urządzenia sanitarne Armatura hydrauliczna to  

pojemniki, urządzenia, przyrządy, które są zasilane wodą lub 

odbierają  ciekłe nieczystości i odprowadzają wodę do 

systemu kanalizacji. 



  
  

Wsfu jest wskaźnikiem prawdopodobnego zapotrzebowania hydraulicznego na dostawę 

wody do różnych typów urządzeń sanitarnych. 

Wsfu zależy od wielkości dostawy wody, długości konkretnej operacji i częstotliwości 
operacji danego urządzenia. 

1 wsfu: 1/2 calowy (12,7 mm) zawór toalety typu mieszkaniowego jest obliczony dla 1 

wsfu, co odpowiada ok.1 do 1,5 gallona (5,7 l/min) natężenia przepływu. 

2. Wewnętrzne systemy dystrybucji wody 
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