
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA INSTALACJI 
SANITARNYCH 
 

Problematyka związana z higieną instalacji sanitarnych zaopatrujących w wodę spożywczą odbiorców 

to temat ważny ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne użytkowników wody.  

Kraje UE oraz kraje spoza UE nie mają ujednoliconych przepisów dotyczących kontroli instalacji 

wodnej pod kątem bakteriologicznym.  Przepisy dotyczące zabezpieczania instalacji przed 

namnażaniem bakterii Pseudomonas oraz Legionella  zmieniają się w związku z rozwojem technologii 

i aktualną wiedzą.  

Przepisy które weszły w życie wiele lat temu nie są spójne w wielu aspektach z aktualnym stanem 

wiedzy co powoduje, że oferowane rozwiązania albo nie są skuteczne albo nie mogą być stosowane. 

Firma HYDROPATH proponuje produkty które są kompatybilne z nowymi przepisami i aktualnym 

stanem wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny instalacji sanitarnych. 

Przepisy dotyczące higieny instalacji sanitarnych w budynkach użyteczności publicznej i w budynkach 

mieszkalnych są różne w różnych krajach. W Polsce nie wszystkie obiekty mają jednoznaczny 

obowiązek prawny monitorowania jakości bakteriologicznej wody w instalacji poprzez regularne 

pobieranie próbek i analizy.  

Niezależnie od materiału, z którego wykonana jest instalacja i armatura, po kilku tygodniach od jej 

uruchomienia na wilgotnych ścianach pojawia się biofilm.  

Patogenne organizmy kolonizujące biofilm, uwalniają się w trakcie poboru wody i są źródłem 

zakażeń w tym zakażeń śmiertelnych. Tyko w Europie notuje się około 40 000 przypadków 

śmiertelnych rocznie z powodu zakażeń szpitalnych przypisywanych bakteriom Legionella 

pneumophila i Pseudomonas aeruginosa. 

Znane i promowane w literaturze rozwiązania zakładały, że biofilm nie może być wyeliminowany  

i należy jego rozwój kontrolować. Badania wykazały, że w biofilmie występuje około 95 % bakterii 

Legionella obecnych w układzie przygotowania i dystrybucji wody. Z tego też powodu tak istotne jest 

przeciwdziałanie rozwojowi osadów biologicznych w instalacjach sanitarnych.   

Znane są róże podejścia i strategie rozwiazywania problemu.  

 

Kontrolować rozwój biofilmu w instalacjach sanitarnych można poprzez: 

 

 materiał z jakiego wykonana jest instalacja (instalacje wykonane z biostatycznej miedzi są 

bardziej zalecane niż silnie narażone na rozwój mikroorganizmów instalacje wykonane  

z tworzyw sztucznych. 

 utrzymywanie temperatur wody w zakresach ograniczających rozwój (niestety nie zawsze 

jest to technicznie możliwe lub częściej z wielu powodów realizowane)   

 stosowanie chemicznych środków do dezynfekcji 

 stosowanie innych technologii nie chemicznych do celów dezynfekcyjnych   



W większości krajów celem ograniczenia ryzyka rozwoju bakterii Legionella , minimalna temperatura 

ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) w instalacji dystrybucyjnej wynosi 55°C.  Takie rozwiązanie  

w obliczu promowania obiektów energooszczędnych i pasywnych przyjmowane bez aprobaty 

użytkowników jak również szukających oszczędności projektantów.  

Wynika to z faktu, że nie wszystkie nowoczesne instalacje przygotowania c.w.u., bazujące na 

odnawialnych źródłach energii nie są w stanie zagwarantować uzyskiwania przez cały rok tak 

wysokich temperatur wody.  Szczególnie ma to miejsce w okresie zimowym, kiedy wymagane jest 

podgrzewanie wody z wykorzystaniem kilku źródeł energii. 

W projektach będących w zgodzie z przepisami i bezpieczeństwem użytkowników pojawia się 

również koszt związany z koniecznością montowania nie jednego a wielu zaworów termostatycznych 

bezpośrednio przy zaworach czerpalnych. Wysokie temperatury wody dochodzące do 60°C (zgodne  

z zaleceniami bezpieczeństwa higienicznego) wskazywane są jako potencjalne źródło poparzeń 

przypadku korzystania z instalacji przez dzieci i osoby niepełnosprawne.  

 

Sugerowane procedury i rozwiązania związane z utrzymywaniem instalacji na wymaganym poziomie 

bezpieczeństwa higienicznego, nie zawsze bywają realne w zastosowaniu w odniesieniu do 

niektórych typów instalacji.  Szczególnie te rozwiązania wymagające nakładów czasowych, 

związanych z pracą pracowników działów technicznych i zewnętrznych serwisów, nie są realizowane 

w przypadku dużych obiektów z wieloma odbiorami wody. 

 

PŁUKANIE 

Ponieważ stagnacja wody o obniżonej temperaturze jest czynnikiem wpływającym na poziom 

skażenia bakteriami.  Aby uniknąć użycia pierwszego strumienia wody w stagnacji, zalecane jest 

stosowanie obiegów cyrkulacyjnych, okresowe przepłukiwanie wszystkich odbiorów wody 

szczególnie tych rzadko użytkowanych lub rzadko stosowane użycie armatury z automatycznym 

spłukiwaniem. W Niemczech wymagane jest opróżnianie instalacji i zbiorników, jeśli woda pozostaje 

w stagnacji powyżej 72 godzin. 

OBJĘTOŚCI WODY W INSTALACJI I MNIEJSZE WYMIARY ZASOBNIKÓW ORAZ RUR 

Aktualne wytyczne projektowe zakładają minimalizację ilości wody magazynowanej i znajdującej się 

w instalacji przygotowania i dystrybucji wody. Wiąże się to z wyeliminowaniem zbiorników zimnej 

wody oraz ze stosowaniem wysokosprawnych wymienników ciepła utrzymywanych w wysokiej 

sprawności wymiany ciepła dla potrzeb c.w.u. 

DEMONTAŻ 

Wśród środków zapobiegawczych, zalecane jest używanie armatury odpinanej od podstawy celem 

regularnego czyszczenia wewnętrza, czyli ingerencji mechanicznej i lub chemicznej, która jest 

skuteczna w usuwaniu biofilmu oraz w usuwaniu osadów mineralnych. 

W Niemczech wymagane jest opróżnianie instalacji i zbiorników, jeśli woda pozostaje w stagnacji 

powyżej 72 godzin. Jednym z rozwiązań jest, w miarę możliwości, ograniczenie ilości wody! 



AUDYTY I SZKOLENIA                                              

Znajomość zagadnień związanych z minimalizacją ryzyka związanego z namnażaniem bakterii  

w instalacjach sanitarnych pozwala ograniczyć ryzyko skażenia. Z tego też powodu zalecane jest 

prowadzenie szkoleń dla obsługi technicznej oraz administratorów instalacji wodnych i audytów 

oceny ryzyka w poszczególnych obiektach.   

Niektóre kraje już mają opracowane i wdrożone strategie profilaktyki w zakresie bezpieczeństwa 

instalacji sanitarnych. 

ODPOWIEDNIE ROZWIĄZANIA I PRODUKTY   

Firma HYDROPATH jest zaangażowana w zwalczanie i zapobieganie rozwojowi bakterii i stale rozwija 

nowe produkty, aby móc sprostać tym zadaniom. Technologia Hydropath bazująca na emisji sygnału 

pola elektromagnetycznego jest przykładem nie inwazyjnego, ekologicznego i ekonomicznego 

wykorzystania nowoczesnych technologii do zabezpieczania instalacji sanitarnych przed rozwojem 

biofilmu, namnażaniem bakterii i innych mikroorganizmów patogennych oraz krystalizacją twardych 

osadów mineralnych.  

 

Gama produktów HydroFLOW pozwala na zastosowanie ich w obiektach i instalacjach małych  

z kilkunastoma odbiorami oraz w obiektach dużych typu szpitale.  

Zastosowanie technologii Hydropath pozwala na redukcję kosztów związanych z obsługą techniczną i 

serwisową, wykonywaniem w wielu przypadkach mało skutecznych przegrzewów, czyli dezynfekcji 

temperaturowej instalacji. 

Technologia Hydropath eliminuje konieczność stosowania środków chemicznych do dezynfekcji 

wody oraz zmiękczania wody celem zabezpieczania instalacji przed osadami mineralnymi. 

Koszt eksploatacji urządzeń HydroFLOW jest pomijalnie niski. 

Firma Hydropath przeprowadza audyty ryzyka skażeniem bakteriami Legionella w obiektach 

użyteczności publicznej, mieszkalnych i przemysłowych. 
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