
Notatka – ciąg dalszy do poprzedniej lekcji z sieci, a było pisane o napowietrznikach i odpowietrznikach… 

Uzbrojenie zabezpieczające: 

- odpowietrzniki – są skonstruowane na zasadzie pływaka kulowego, który jest dociskany ciśnieniem 

wody do otworu odpowietrzającego umieszczonego u góry. Gdy zaczyna gromadzić się powietrze, to 

poziom wody opada, a wraz z nim opada pływak, i po pewnym czasie odsłania otwór odpowietrzający, 

który jest u góry. Powietrze wydostaje się, robi miejsce dla wody, poziom wody podnosi się, pływak też i 

zamyka otwór odpowietrzający. 

- napowietrzniki – są do szybkiego napowietrzania rurociągu w czasie opróżniania go z wody, by chronić 

przewód przed powstaniem podciśnienia. Jak przewody podczas opróżniania nie będą napowietrzone to 

woda zatrzyma się i nie opróżnimy przewodu (bo powstanie podciśnienie w przewodzie).  

Na sieci wodociągowej odpowietrzniki i napowietrzniki umieszcza się w studzienkach z włazem.  

- kompensatory – inaczej wydłużki. Wmontowywane są w przewody stalowe w celu zabezpieczenia przed 

nadmiernymi naprężeniami w przewodzie. Naprężenia powstają pod wpływem zmian temperatury oraz 

ruchów ziemi. Czyli jeśli temperatura się zwiększa to przewody się wydłużają, jeśli temp się mniejsza to się 

kurczą, dlatego są kompensatory, które przejmują te wydłużenia, aby przewody nie pękły itp. 

 Mogą być kompensatory sprężyste (wyglądają jak harmonijka), wykonane z blachy miedzianej z 

połączeniami kołnierzowymi. Mogą być ten kompensatory dławicowe (powiedzmy jedna rura w drugiej), 

kształtki mają z żeliwa. 

- zawory redukcyjne – umieszcza się na sieci w punktach granicznych, między strefą wysokiego i niskiego 

ciśnienia. Mają za zadanie utrzymanie w odpowiednich wartościach, np. takich jak pracuje sieć. Ustawia się 

na głowicy wartość ciśnienia, np. 6 bar, i zawór ten tak działa, że przepływająca woda będzie mieć 

ciśnienie takie jakie ustawimy. Nie większe i nie mniejsze. 

- zawory bezpieczeństwa – chronią przewody przed powstaniem nadmiernego ciśnienia w sieci. 

Zabezpieczają przed przekroczeniem ciśnienia dopuszczalnego (każde urządzenia, przewód, ma swoją 

wytrzymałość). Jeśli wytworzy się ciśnienie nadmierne w sieci lub instalacji, to ten zawór automatycznie się 

otworzy i upuści wodę (ciśnienie), aż spadnie ciśnienie znów do odpowiedniego (tak jakbysmy upuszczali 

ciśnienia w kole rowerowym, aż na manometrze zobaczymy spadek). 

 

Uzbrojenie pomiarowe: 

- wodomierze – mierzą ilość przepływającej wody, w m3.  

- manometry – pokazują wartość ciśnienia.  

 wakuometr – wskazuje podciśnienie 

 manometr – wskazuje nadciśnienie 

 manowakuometr – jedno urządzenie, które wskazuje zarówno podciśnienie jak i    

 nadciśnienie 

 



Przypomnienie jednostek i oznaczeń: 

Jednostka objętości  m3 
Inne: dm3 czyli litr jednostka powierzchni  m2 

Jednostka ciśnienia  Pa (paskal) 
Pochodne: MPa, bar, mbar (milibar), hPa 

(hektopaskal) itp 
Jednostka długości  m 

Spadki przewodów podawane są w % lub ‰ Spadek 1 % =  0,01 m 
czyli na 1m rury spadek 1 cm 

Spadek 1‰ = 0,001 m 
czyli na 1m rury spadek 1 mm 

Oznaczenie średnicy to fi  ø 
średnice podawane są w mm 

HP – hydrant pożarowy Z- zasuwa na sieci; D – zasuwa domowa 

Powierzchnię obliczamy mnożąc: 
 długość razy szerokośc podłoża 
długość razy wysokość dla ścian 

Objętość obliczamy mnożąc długość razy wysokość 
razy szerokość,  

w przypadku rur mnożymy powierzchnie rury razy jej 
długość  

 
Wzór na powierzchnie rur 

π*d2/4        
d=średnica w dm lub m 

 

hPa = 100 Pa kPa (kilopaskal) = 1000 Pa 
mbar = hPa =100 Pa Bar = 100 000 Pa 

MPa (megapaskal) = 1 000 000 Pa 1 m3 = 1000 dm3 czyli litrów 
 1 hl (hektolitr) = 100 litrów = 100 dm3 1 dm3 = 1 litr 

1 hm (hektometr) = 100 m 

rzędna terenu/dna/pokrywy -  to wysokości nad poziomem 
morza danego elementu np. rzędna dna wykopu =120, 
oznacza że dno wykopu jest 120 m n.p.m. (metrów nad 

poziomem morza) 
 

Przykładowe rysunki sieci. 

 

Na grupie wstawie zdjęcia urządzeń, które omawialiśmy na zajęciach z uzbrojenia. Należy również 
się nauczyć ich wyglądu. Pod spodem jest praca domowa i zadania do zrobienia w zeszycie: 



 

 

 



Praca na rysunkach i zadania domowe:  

1. Ile hydrantów przeciwpożarowych znajduje się na rysunku 8-24a ? 

2. Ile zdrojów ulicznych jest na fragmencie sieci na rysunku 8-23 ? 

3. jaka jest łączna długość przewodów ø 250 na rysunku 8-23 ? (długości liczymy od trójnika do trójnika, 

długość oznaczamy literą l., przewody to te kreski ciągłe na rysunku) 

4. ile jest zasuw ø150 na rysunku 8-24b ? 

5. ile jest odpowietrzników i ile odwodnień na rysunku 8-24a ? 

6. jeśli przewód ma długość 100 m to ile to będzie cm , oraz ile to będzie hm (hektometrów) ? 

7. Oblicz powierzchnię ściany jeżeli pomieszczenie ma  wysokość 2,5 m , długość 5m i szerokość 4m. 

8. Oblicz powierzchnię wewnętrzną (pole powierzchni) rury o średnicy dw=500 mm, pamiętaj że pi=3,14. 

Oblicz również dla tej rury,  ile wody się w niej zmieści, jeśli długość rury wynosi L=1000m. (pamiętaj o 

jednostkach żeby zamienić na dm lub na m.  

 

Przykład: 

dwew= 20 mm = 0,2 dm,     π = 3,14,     L= 5m= 50dm 

obliczam powierzchnię rury (inaczej pole koła): P =  
∗  = (3,14* (0,2 dm)2 )/ 4 =0,0314 dm2 

obliczam objętość rury:  V= P * L= 0,0314 dm2 * 50 dm = 1,57 dm3 (czyli 1,57 litra). 

jest to inaczej 0,00157 m3    (1m3=1000 dm3) 

Odp: w rurze o średnicy 20 mm i długości 5m mieści się 1,57 litra wody. 


