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jest „zaprojektować” dom, liczbę łazienek i przybo-
rów sanitarnych oraz wielkość terenu do nawadnia-
nia. Dom domowi nierówny, ale możemy założyć, iż 
poniższe punkty czerpalne będą przypisane na każ-
de gospodarstwo domowe:

- bateria czerpalna zlewozmywaka (kuchnia),
- zmywarka do naczyń (kuchnia),
- głowica natrysku (łazienka),
- płuczka zbiornika WC (łazienka),
- bateria czerpalna do natrysków (łazienka), 
- bateria czerpalna do umywalki (łazienka).
Zapotrzebowanie na wodę bytową dla domu jed-
norodzinnego, który jest wyposażony w powyższą 
armaturę, wynosić będzie 0,54 l/s, co w przelicze-
niu = 1,94 m3/h. 
Wskazówka: aby przeliczyć jednostki miary prze-
pływu z litrów na sekund (l/s) na metry sześcienne 
na godzinę (m3/h), należy przemnożyć pierwszą war-
tość razy 3,6. 
Po ustaleniu wymaganego zapotrzebowania na 
wodę na cele socjalno-bytowe, warto zapewnić 
odpowiednie ciśnienia, z jakim woda będzie wy-
pływać. Słowo odpowiednie, oznacza nie za małe 

Postarajmy się podejść do tematu systemowo.  
Po pierwsze ustalamy potrzeby, czyli jak dużo wody po-
trzebuje dany obiekt? Następnie, w jaki sposób ją dostar-
czyć? A na koniec, jak utrzymać komfortowe warunki. 
W celu ustalenia zapotrzebowania na wodę najlepiej 

Woda w domu – o każdej porze, 
pod odpowiednim ciśnieniem

Różne sposoby na dostarczenie wody i utrzymanie ciśnienia 

Bartosz tywonek 

Żyjąc w XXI w. w erze cyfryzacji, prze-
mysłu 4.0, wirtualnej rzeczywistości 
i bezprzewodowej komunikacji takie 
rzeczy, jak ciepły grzejnik czy woda  
w baterii wydają się tak podstawowe, 
że zwracamy na nie uwagę najczęściej 
w momencie, gdy tego medium bra-
kuje lub nie ma go wystarczająco.  
Pamiętam z dzieciństwa przerwy  
w dostawie energii lub kilkudniowe 
braki wody podczas remontów ma-
gistrali. Było to jednak ponad 20 lat 
temu, a dziś nawet godzinna przerwa 
powoduje zamieszanie i dziesiątki tele-
fonów od mieszkańców. Jest to bardzo 
naturalne, ponieważ przyzwyczailiśmy 
się do sytuacji , gdzie po odkręceniu 
baterii płynie woda. Sam jej wypływ 
nie będzie do końca zadowalający, po-
nieważ my wymagamy jeszcze odpo-
wiedniego, satysfakcjonującego nas ci-
śnienia. Co więc stoi za tym, aby woda 
była komfortowo dostarczana do na-
szych punktów czerpalnych i jak mo-
żemy na to wpłynąć? Skupmy się na 
budownictwie mieszkalnym, domach 
jedno- i wielorodzinnych. 

http://www.instalreporter.pl
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Gdy ciśnienie w sieci jest na odpowiednio wysokim 
poziomie nie będzie potrzeby załączania pompy. 
Drugi przykład odnosi się do pracy z własnym 
ujęciem, np. studni kręgowej lub głębinowej. Do-
bór pompy nie różni się w znaczący sposób, nie mniej 
różni się zakres typoszeregu urządzeń, których trze-
ba poszukiwać. Przede wszystkim do instalacji z po-
borem wody z niższego poziomu, czyli przy pracy ze 
studnią, niezbędne jest zastosowanie tzw. pompy 
samozasysającej. Pompy tego typu wyposażone są  

w dodatkowe wirniki z dyfuzorem pozwalające na za-
ciągnięcie wody z powietrzem z rurociągu ssawnego.  
W przypadku pomp tej konstrukcji, maksymalny po-
ziom zasysania nie powinien być większy niż 7 metrów.  
W przeciwnym razie może dojść do zapowietrzania 
się hydrauliki i spalenia pompy. Dodatkowo na dnie 
rurociągu ssanego należy zainstalować kosz ssawny 
w celu zabezpieczenie pompy przez zaciągnięciem 
większych zanieczyszczeń oraz zawór stopowy za-
bezpieczający przed utratą wody z rurociągu ssanego. 

– ponieważ nikt nie lubi, jak woda „ledwo cieknie” 
z baterii, ale również nie za duże – ponieważ nie-
specjalnie komfortowym jest uderzenie ciśnienia 
po odkręceniu baterii. Dodatkowo, zbyt wysokie 
ciśnienie może wpłynąć na awaryjność poszcze-
gólnych komponentów instalacji, w tym przede 
wszystkim armatury. 
Odpowiednia wartość ciśnienia będzie wiec składo-
wą takich czynników, jak: 
· różnica wysokości geometrycznej między osią przy-
łącza wodociągowego a najwyżej usytuowanym 
punktem czerpalnym (wysokość geometryczną 
instalacji); 
· suma start ciśnienia wynikająca z oporu, jaki sta-
wiać będzie wodna instalacja rurowa oraz zainsta-
lowana armatura (straty hydrauliczne);
· minimalne ciśnienie na wypływie z punktu czer-
palnego, np. z baterii lub deszczownicy (ciśnienie 
wypływu).
Przypomnienie: 1 bar ciśnienia to 10 metrów słupa wody. 
Dla przykładowego budynku mieszkalnego jed-
norodzinnego o dwóch kondygnacjach nadziem-
nych, bez podpiwniczenia, wysokość geometrycz-
na instalacji będzie wynosić ok. 5 m. Ciśnienie na 
wyjściu z punktów czerpalnych, takich jak głowi-
ca prysznica 1,5 bar, a opór instalacji wykonanej  
z rury PE-HD o długości ok. 35 m.b. rury i średni-
cach DN32 wynosić będzie ok. 0,2 bar. Dodatkowo 
należy doliczyć około 0,5 bar strat ciśnienia na wo-
domierzu głównym np. skrzydełkowym oraz zawo-
rze antyskażeniowym dodatkowe 0,5 bar (w przy-
padku zasilania z sieci wodociągowej). Sumarycznie 
w bardzo uproszczonym obliczeniu otrzymamy  
= 3,2 bar. 

Ponieważ ustaliliśmy wymagania względem instala-
cji wodociągowej, możemy przejść do drugiego ele-
mentu, jakim jest określenie, w jaki sposób woda bę-
dzie dostarczana do budynku. 
Rozwiązania mamy dwa: 
– zasilanie z sieci wodociągowej lub
– własne ujęcie wodne. 
Jeżeli w okolicy działki znajduje się sieć wodociągo-
wa, można się do niej przyłączyć (niestety odpłat-
nie). Znając zapotrzebowanie, należy poprosić za-
kład wodociągowy w danym rejonie o informacje, 
jakie ciśnienia dyspozycyjne gwarantuje. W tym miej-
scu pojawia się pewien haczyk, zakład zazwyczaj od-
powiada, że wartość ta mieści się w zakresie między 
2-5 bar. Wahania te związane są z nierównomierno-
ścią rozbiorów w ciągu doby. W okresach największe-
go zapotrzebowania (zazwyczaj rano i wieczorem) 
możemy liczyć na dolną granicę ciśnienie dyspozy-
cyjnego. Jako użytkownik muszę przygotować in-
stalację tak, aby pracowała komfortowo również 
w przypadku spadku ciśnienia do 2 bar. W naszym 
przypadku zachować ciśnienie 3,2 bar, czyli podbić  
o ok 1,2 bar. Rozwiązaniem jest zastosowanie pompy 
wysokociśnieniowej, która będzie załączać się przy 
zbyt niskim ciśnieniu. Ponieważ jak zaznaczyłem na 
początku, ciśnienie nie powinno być zbyt wysokie, 
pompę dobieramy na wskazane powyżej parame-
try przepływu i wymaganego ciśnienia.
W przypadku pracy z zasilaniem bezpośrednim  
z sieci wodociągowej, należy przed pompą zamon-
tować wyłącznik ciśnieniowy, tak aby przy bardzo 
niskim ciśnieniu w sieci (zazwyczaj ok 1,2 bara) wy-
łączać pompę. Ma to za zadanie zabezpieczyć sieć wo-
dociągową przed ewentualnym podsysaniem wody 
w przypadku problemów z dostawami, a przy okazji 
zabezpiecza pompę domową przed ryzykiem pracy 
na sucho. Drugi włącznik ciśnieniowy należy zainsta-
lować po stronie tłocznej. Jego zadaniem jest załą-
czanie pompy w przypadku spadku ciśnienia poniżej 
wartości 3,2 bar oraz wyłączanie w przypadku prze-
kroczenia wartości o ok. 1,5 bar wyższej, czyli 4,7 bar. 

Przykładowe zastosowanie pompy hydroforowej w domu jednorodzinnym (materiały Wilo Polska)

Możemy śmiało przyjąć, że dla insta-
lacji domowej, wymagane zapotrze-
bowanie na wodę to ok 2 m3/h oraz  
3 bary ciśnienia. 

http://www.instalreporter.pl
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Zalecenia dotyczące pracy ze ssaniem: 
•	rurociąg	ssący	należy	prowadzić	z	zachowaniem	
wzniosu w kierunku pompy (nie dopuszczając do 
powstawania pęcherzy powietrza);
•	zaleca	się	prowadzenie	jak	najkrótszych	rurociągów	
ssących (długi rurociąg = większe opory przepływu = 
mniejsza wysokość ssania), w możliwie prosty spo-
sób z pominięciem lewarów na trasie rurociągu;

•	należy	stosować	zawór	stopowy	(zapobiega	opróż-
nianiu się rurociągu ssącego);
•	należy	zastosować	odpowiednią	średnicę	przewo-
du ssawnego, tak aby zagwarantować prędkość prze-
pływu medium w zakresie 0,8-1,5 m/s. 
- Mała średnica rurociągu ssawnego wpływa na zwięk-
szenie oporów przepływu wody. Zaleca się, aby śred-
nica rurociągu była o jeden wymiar większa od śred-
nicy rurociągu tłocznego. 
- Zbyt duży przekrój rurociągu ogranicza natomiast 
sprawność zasysania pomp wirowych; 
•	nie	należy	stosować	innej	armatury	niż	filtr	oraz	za-
wór stopowy. 

Jak zapobiegać przenoszeniu się hałasu na ruro-
ciąg oraz konstrukcję budynku 
Na koniec warto zwrócić uwagę na wymagania mon-
tażowe. Pompa podczas transportu cieczy (do i z) 
generuje wibracje oraz hałas. Jest to przenoszone 
na różne punkty krytyczne. Punkty te można wy-
znaczyć jako miejsca: 
- gdzie pompa jest przymocowana do fundamentu,
- na łączeniach z rurociągiem. 
W przypadku montażu pompy na podłodze, koniecz-
ne jest zabezpieczenie przed przenoszeniem hała-
su, przez montaż elementów elastycznych pomię-
dzy płytą podstawy a podłogą. Dodatkowo należy 
zwrócić uwagę na zastosowanie łączników punkto-
wych z wibroizolacją dla rurociągu oraz czy wykona-
ne jest sztywne przymocowanie do ściany lub sufitu. 
Przystępując do budowy domu lub modernizacji ist-
niejącej instalacji, warto zwrócić uwagę na warunki 
wodne w okolicy, czy sieć wodociągowa nie została 
mocniej obciążona przez budowę dodatkowych osie-
dli, co może wpływać na obniżenie komfortu pracy 
instalacji sanitarnej w danym budynku. Dysponując 
działką z terenem, na którym może zostać zlokalizo-
wana studnia, warto wykorzystać taką możliwość  
i zbudować własne ujęcie. Dobrą praktyką jest za-
pewnienie ciągłości dostawy wody dla mieszkań-
ców, a przecież: co dwa źródła, to nie jedno. 

Wysokociśnieniowa pompa wirowa HWJ 50 L 204 (pompa 
hydroforowa) dedykowana do domów jednorodzinnych. 
Parametry: przepływ 1,93 m³/h; wysokość podnoszenia 
27,24 m; maksymalne ciśnienie robocze 0,6 MPa; maks. 
ciśnienie dopływowe 0,1 MPa

Pobierz kartę katalogową

Danfoss rozpoczyna globalną kampanię – tworzy 
markę Engineering Tomorrow, której zadaniem bę-
dzie komunikowanie roli Danfoss w budowaniu lep-
szej przyszłości poprzez koncentrację się na mega-
trendach i zrównoważonym rozwoju.
– Po wprowadzeniu strategii wzrostu Going Great, ko-
lejnym naturalnym krokiem było poszerzenie silne-
go portfolio naszych marek o kolejną – Engineering  
Tomorrow. Firma Danfoss jest teraz potrzebna bardziej 
niż kiedykolwiek wcześniej, a proponowane przez nas 
rozwiązania będące bezpośrednimi odpowiedziami 
na megatrendy naprawdę zmieniają świat. Taką wła-
śnie wiadomość – jasną i przejrzystą – chcemy prze-
słać naszym klientom, politykom, interesariuszom, 
utalentowanym osobom poszukujących najbardziej 
interesującego miejsca pracy, a także naszym wspa-
niałym pracownikom, którzy dają z siebie wszystko 
każdego dnia – powiedział Kim Fausing – Prezydent 
i CEO Danfoss.
Platforma marki Engine-
ering Tomorrow została uru-
chomiona w roku 2014 i od 
razu okazała się wielkim suk-
cesem. 5 lat później, marka 
ta stała się nieodłączną czę-
ścią firmy Danfoss, otrzymu-
je od firmy silne wsparcie,  
a także odgrywa ważną rolę 
w wewnętrznej i zewnętrz-
nej komunikacji.
Klimat i ekologia to dwie naj-
ważniejsze kwestie na świe-
cie. Danfoss znajduje się  
w samym centrum zielonych 
przemian, które mają aktu-
alnie miejsce.

– Chcemy rozmawiać o zrównoważonym rozwoju  
w odważny sposób i zdecydowaliśmy się wykorzystać 
w tym celu głos młodego pokolenia. Inicjatywa cha-
rakteryzuje się również dużym potencjałem w obszarze 
kreowania naszego wizerunku jako pracodawcy. Chcie-
libyśmy, aby inżynieria – oraz Danfoss – zajęły central-
ne miejsce w aktualnie następującej zrównoważonej 
transformacji. Osiągniemy to poprzez eksponowanie 
naszych kluczowych technologii oraz prezentowanie 
związanych z nimi studiów przypadku, co pozwoli na 
kojarzenie firmy Danfoss z tymi megatrendami, któ-
re są dla nas istotne – powiedział Mette Munk, szef  
Danfoss Group Branding.
Centralną część nowej kampanii stanowi film re-
krutacyjny traktujący o kwestiach klimatycznych  
i ekologicznych, w którym głos zabierają liczne gru-
py młodych osób opowiadające również o dostęp-
nych rozwiązaniach i możliwościach.
Obejrzyj film

Nowy wymiar silnej marki Danfoss

http://www.instalreporter.pl
https://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2019/06/Dobor.pdf
https://www.danfoss.com/en/about-danfoss/company/engineering-tomorrow/
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