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Domowe
fot. Genova

ěródïo
Woda niezbÚdna jest nie tylko w gotowym domu, ale od pierwszych dni jego
budowy. Niezaleĝnie od tego, czy mamy szansÚ na wodÚ z wodociÈgu, czy trzeba bÚdzie wierciÊ wïasnÈ studniÚ, warto siÚ tym zajÈÊ odpowiednio wczeĂnie.
Jarosïaw Antkiewicz

WodociÈg
Woda dostarczana do domów wodociÈgami jest systematycznie badana i fachowo uzdatniana, to znaczy uwalniana od niebezpiecznych
zanieczyszczeñ mikrobiologicznych i chemicznych. Troszczy siÚ o to
jej dostawca. JeĂli wiÚc jest taka moĝliwoĂÊ, zwykle warto przyïÈczyÊ
dom do sieci wodociÈgowej. BarierÈ moĝe byÊ jednak cena. Bardzo dïugie przyïÈcze wodociÈgowe moĝe kosztowaÊ wiÚcej niĝ wïasna studnia i stacja uzdatniania wody. Ponadto wiele zakïadów nie troszczy
siÚ specjalnie o nowych klientów.
Uwaga! Procedura przyïÈczenia do sieci przebiega w kilku etapach:
uzyskanie tzw. warunków technicznych przyïÈczenia;
wykonanie projektu technicznego;
wykonanie przyïÈcza;
odbiór przyïÈcza.
Wykonanie projektu i przyïÈcza moĝna zleciÊ firmom niezaleĝnym
od przedsiÚbiorstwa wodociÈgowego, co czÚsto jest tañsze.
Mimo oczyszczania i kontrolowania woda wodociÈgowa moĝe mieÊ
nie najlepszy smak, jej ciĂnienie moĝe byÊ zbyt niskie (na przykïad gdy
dom jest poïoĝony na zboczu, a wodociÈg biegnie u jego podnóĝa), sporadycznie mogÈ siÚ teĝ zdarzaÊ przerwy w jej dostawie. Tym problemom moĝna jednak zaradziÊ:

do poprawienia zapachu i smaku wody wodociÈgowej moĝna zastosowaÊ proste filtry – tanie, niewielkie, ale wystarczajÈce do uzdatniania wody uĝywanej do picia;
ciĂnienie wody moĝe byÊ podnoszone przez zestaw hydroforowy.

Studnie
Wiercone
Najpopularniejsze studnie, budowane przez wykonanie odwiertu,
w który wsuwa siÚ rurÚ Ărednicy 100–150 mm, z tworzywa sztucznego
lub stali nierdzewnej. DolnÈ czÚĂÊ rury wypeïnia siÚ ĝwirem filtrujÈcym zanieczyszczenia mechaniczne (piasek, muï). Studnie wiercone
czerpiÈ wodÚ z pokïadów stosunkowo gïÚbokich, maïo podatnych na
zanieczyszczenie, choÊ zwykle zawierajÈce nadmiar ĝelaza i fosforu,
warstw wodonoĂnych (najczÚĂciej 20–30 m). WodÚ czerpie siÚ za pomocÈ specjalnej, zatapialnej pompy.
Uwaga! Do wykonania studni trzeba uĝywaÊ rur studniarskich, a nie
kanalizacyjnych. Rury kanalizacyjne sÈ tañsze, ale nie sÈ przeznaczone
do kontaktu z wodÈ pitnÈ, majÈ teĝ niedostatecznÈ wytrzymaïoĂÊ.
JeĂli gïÚbokoĂÊ studni przekracza 30 m, jej wykonanie podlega juĝ przepisom Prawa Górniczego i Prawa Wodnego. NiezbÚdny jest projekt i odrÚbne pozwolenie (do wykonania pïytszych studni wystarczy zgïoszenie).

BUDUJEMY DOM

7–8/2010

45

BUDUJEMY BEZ B}DÓW

Uwaga na bïÚdy
Niewykonanie ciĂnieniowej próby szczelnoĂci. Moĝe spowodowaÊ zbyt póěne ujawnienie nieszczelnoĂci i koniecznoĂÊ kucia podïóg
lub Ăcian w juĝ wykoñczonych pomieszczeniach. PróbÚ szczelnoĂci powinno siÚ wykonaÊ
pod ciĂnieniem wody wyĝszym niĝ eksploatacyjne – zanim rury zostanÈ ukryte. Umoĝliwia
to wykrycie nieszczelnoĂci powodujÈcych nawet niewielkie przecieki, co jest niemoĝliwe,
gdy rury sÈ juĝ zakryte: wtedy przecieki mogÈ
byÊ przez dïugi czas niezauwaĝone, dopóki nie
doprowadzÈ do zawilgocenia któregoĂ z elementów budynku.
Ostre zaïamania rurociÈgów. NiewïaĂciwe
zaïamania rurociÈgów mogÈ spowodowaÊ
trwaïe zapowietrzenie niektórych fragmentów
instalacji albo powstawanie tzw. worków wodnych, czyli miejsc, z których wody nie moĝna
usunÈÊ. WïaĂciwy sposób wykonania zaïamañ
pokazano na rysunku.

Kopane
Wykonuje siÚ je z krÚgów betonowych opuszczanych metodÈ studniarskÈ do niewielkiej gïÚbokoĂci (zwykle 5–7 m). Ze wzglÚdu na to, ĝe
czerpana z nich woda pochodzi z warstw pïytko poïoĝonych, podatnych na zanieczyszczenie, a jej poziom moĝe ulegaÊ znacznym wahaniom, wykorzystuje siÚ jÈ najczÚĂciej tylko do
celów gospodarczych, np. podlewania ogrodu.
Do czerpania wody wystarczajÈ proste i tanie
pompy zanurzeniowe.
Studnie kopane mogÈ byÊ eksploatowane
przez wiele lat, poniewaĝ w razie zamulenia
czy zanieczyszczenia w inny sposób moĝna
a
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je oczyĂciÊ. Ze wzglÚdu na tradycyjny, wiejski
charakter studnie takie traktuje siÚ czasem jako
element dekoracyjny.
OdmianÈ studni kopanych, do których woda
napïywa przez dno, sÈ studnie bocznonaciekowe, stosowane gdy warstwa wodonoĂna jest bardzo cienka i przez to maïo wydajna. StudniÚ wykonuje siÚ wtedy jako odpowiednio pogïÚbionÈ i
z uszczelnionym dnem, a w poziomie warstwy
wodonoĂnej umieszcza siÚ krÈg perforowany,
uïatwiajÈcy napïywanie wody do utworzonego
u spodu zbiornika.
Abisyñskie
Wykonuje siÚ je przez wbicie lub wkrÚcenie
w grunt metalowej rury zakoñczonej Ăwidrem
(lub grotem) i wyposaĝonej w dolnej czÚĂci
w filtr. ¥rednica rury ssawnej nie przekracza
50 mm. SÈ to studnie najprostsze i najtañsze
w budowie, jednak za ich pomocÈ moĝna czerpaÊ tylko wodÚ poïoĝonÈ bardzo pïytko (nie
gïÚbiej niĝ 7–8 m), ponadto sÈ one maïo wydajne. Zwykle wykorzystuje siÚ je do celów gospodarczych. WodÚ moĝna czerpaÊ za pomocÈ pompy rÚcznej lub elektrycznej.
Uwaga! „Abisynki” nie sÈ zbyt trwaïe – po kilku latach dochodzi zwykle do zamulenia filtra, którego nie ma jak oczyĂciÊ.
Lokalizacja studni
Niezaleĝnie od rodzaju studnia musi znaleěÊ
siÚ w przepisowej odlegïoĂci od granic dziaï-

worki wodne
c
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pÚcherzyki powietrza
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Zbyt ostre zaïamania rurociÈgów mogÈ: (a)
skutkowaÊ trwaïym zapowietrzeniem niektórych
fragmentów instalacji; (b) uniemoĝliwiÊ caïkowite jej opróĝnienie

Niestaranne ïÈczenie rur. Moĝe spowodowaÊ, ĝe osie rur i zïÈczek siÚ nie zbiegajÈ,
a takie poïÈczenia powodujÈ wiÚksze miejscowe opory przepïywu, ïatwiej teĝ osadzajÈ siÚ
w nich zanieczyszczenia. Osadzaniu siÚ zanieczyszczeñ sprzyja wykonanie poïÈczeñ bez
uprzedniego starannego oczyszczenia krawÚdzi uciÚtych rur z resztek materiaïu i usuniÚcia
z nich zadr. Niektórzy wykonawcy do przesady
oszczÚdzajÈ drogie zïÈczki i zastÚpujÈ je rurami
wyginanymi bardziej niĝ wynosi ich minimalny promieñ giÚcia. Takie miejsca sÈ osïabione i zdeformowane, a naprÚĝenia w nich – zbyt
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Rodzaje studni: (a) wiercona; (b) bocznonaciekowa; (c) abisyñska
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drenaĝ rozsÈczajÈcy

Minimalne odlegïoĂci pomiÚdzy studniÈ a innymi obiektami. Dopuszcza siÚ takĝe wykonanie studni na
granicy dziaïek, z zachowaniem pozostaïych odlegïoĂci

Zbiornik wody
Zapas wody ze studni gromadzi siÚ
w zbiorniku – najczÚĂciej naleĝÈcym do zestawu hydroforowego,
który zapewnia odpowiednie ciĂnienie w instalacji domowej. Bez takiego zbiornika pompa musiaïaby byÊ
uruchamiana za kaĝdym razem, gdy
odkrÚcamy kran, co bardzo skróciïoby jej ĝywotnoĂÊ i byïoby niewygodne. Miejsce na urzÈdzenie hydroforowe najlepiej zaplanowaÊ juĝ
na etapie projektu, a poniewaĝ temperatura nie moĝe tam spadaÊ poniĝej 0°C, jego lokalizacja moĝe byÊ
dwojaka:
a) wewnÈtrz domu,
b) w górnej czÚĂci studni – w odpowiednio szerokiej studzience, w której
znajdzie siÚ ono poniĝej strefy przemarzania.
Najpopularniejsze sÈ zestawy skïadajÈce
siÚ ze zbiornika i pompy wynurzonej (zblokowanej ze zbiornikiem). Zestaw taki moĝe
byÊ bardzo niewielki i mieĂciÊ siÚ w szafce
kuchennej, trzeba jednak pamiÚtaÊ, ĝe praca tak usytuowanej pompy bÚdzie sïyszalna,
co moĝe byÊ uciÈĝliwe, zwïaszcza jeĂli haïas
bÚdzie docieraï do sypialni czy salonu. Mniej
haïaĂliwe od gotowego zestawu hydroforowego jest poïÈczenie zbiornika i pompy zatapialnej umieszczonej wewnÈtrz studni. SprawnoĂÊ
takich pomp jest ponadto wyĝsza.
Uwaga! Dopasowanie wydajnoĂci pompy do
wielkoĂci zbiornika najlepiej powierzyÊ specjaliĂcie. Przekonanie, ĝe im pompa „mocniejsza”, tym lepiej, jest bïÚdne. Pompa o zbyt duĝej wydajnoĂci bÚdzie wïÈczaÊ siÚ na bardzo
krótko, co skróci jej ĝywotnoĂÊ.

Bardzo
maïy zestaw
hydroforowy
moĝna ukryÊ
takĝe w pïytkiej wnÚce
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Ukïady instalacji
wodociÈgowej
Trójnikowy
W tym ukïadzie kondygnacje ïÈczy siÚ pionowymi odcinkami rur wodociÈgowych (czyli
pionami), a rury ukrywa w bruzdach Ăciennych lub za tzw. ĂciankÈ instalacyjnÈ, jeĂli do
zawieszania przyborów
sanitarnych zastosowane sÈ stelaĝe podtynkowe. Piony najlepiej
poprowadziÊ w przygotowanych do tego
szachtach, czyli kanaïach instalacyjnych.
Takie prowadzenie rur
uïatwia ich wymianÚ,
a takĝe dobre otulenie
ich izolacjÈ.
fot. Hutmen

ki oraz innych obiektów. Najtrudniejsze jest
zapewnienie wïaĂciwej odlegïoĂci studni od
drenaĝu rozsÈczajÈcego przydomowej oczyszczalni Ăcieków.

duĝe. NiewïaĂciwa jest teĝ przesada w drugÈ
stronÚ, bo nadmiar zïÈczek podraĝa instalacjÚ
i zwiÚksza ryzyko awarii.
Èczenie rur przewidzianych do zakrycia
wylewkÈ. Pod przyszïÈ wylewkÈ nie naleĝy lokalizowaÊ ĝadnych poïÈczeñ rur, bo nie ma do
nich dostÚpu, a to wïaĂnie zïÈczki sÈ zwykle najsïabszym elementem rurociÈgów. Elastyczne
odmiany rur moĝna odpowiednio ksztaïtowaÊ
bez stosowania zïÈczek.

Stal i miedě w jednej instalacji. PoïÈczenie
w jednej instalacji elementów miedzianych i stalowych to przyczyna elektrokorozji tych ostatnich (nie dotyczy to stali nierdzewnej). BïÚdem
jest nie tylko bezpoĂredni styk elementów z tych
metali, ale teĝ takie ich zlokalizowanie, ĝe woda
przepïywa najpierw przez elementy miedziane,
a nastÚpnie stalowe, bo wtedy te ostatnie szybko skorodujÈ pod wpïywem jonów miedziowych
niesionych przez wodÚ. Dotyczy to nie tylko rur,
ale takĝe zbiorników c.w.u., a nawet wymienników ciepïa, które mogÈ byÊ miedziane lub stalowe lutowane miedziÈ.
Uwaga! W instalacji z cyrkulacjÈ c.w.u. zagroĝone sÈ wszystkie elementy stalowe, niezaleĝnie od ich poïoĝenia wzglÚdem
miedzianych.
Zastosowanie rur miedzianych na wodÚ o kwaĂnym odczynie. Woda taka dziaïa agresywnie na miedě: wskutek tego
stÚĝenie jej jonów w wodzie pitnej przekracza dopuszczalne
Rury miedziane majÈ wiele zalet, ale nie powinno siÚ ich stosowaÊ, gdy woda ma odczyn kwaĂny oraz ïÈczyÊ ze stalÈ
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Uwaga na bïÚdy
normy, a rury ulegajÈ szybkiej korozji. InstalacjÚ
wodociÈgowÈ rozprowadzajÈcÈ wodÚ o takim
odczynie powinno siÚ wykonaÊ z innych materiaïów.
Zatopienie rur bezpoĂrednio w wylewce podïogowej. W takiej sytuacji dochodzi
do naprÚĝeñ na skutek odmiennej rozszerzalnoĂci cieplnej róĝnych materiaïów: posadzka
moĝe pÚkaÊ, a ponadto beton dziaïa korozyjnie na rury z miedzi. Rury powinno siÚ ukïadaÊ
w peszlach – karbowanych rurkach z tworzywa. Typowa wylewka powinna mieÊ gruboĂÊ
co najmniej 4 cm ponad rurami.
Nieuziemienie rurociÈgów metalowych.
Nieuziemione przewody metalowe stwarzajÈ
zagroĝenie poraĝeniem. Wszystkie takie przewody w instalacji wodociÈgowej elektryk powinien poïÈczyÊ specjalnym przewodem o ĝóïto–zielonej izolacji i uziemiÊ.
Uwaga! Przepisy nie wymagajÈ juĝ uziemiania
metalowych baterii i wanien, gdy rurociÈgi sÈ
plastikowe, nie naleĝy wiÚc tego robiÊ.
Brak izolacji cieplnej rurociÈgów. Przewody c.w.u. bez izolacji powodujÈ straty ciepïa, a wody zimnej – wykraplanie siÚ wilgoci. IzolacjÚ cieplnÈ moĝna wykonaÊ z otuliny
piankowej lub weïny mineralnej. Ocieplenie
jest szczególnie waĝne,
gdy rurociÈgi biegnÈ
przez pomieszczenia
nieogrzewane (garaĝe, piwnice itd.)

a

Dwa sposoby prowadzenia instalacji:
(a) trójnikowy; (b) rozdzielaczowy
b

Z czego rury?

fot. Archiwum BD

Nieizolowane rurociÈgi w nieogrzewanych pomieszczeniach to ěródïo
strat ciepïa. Ponadto grozi im uszkodzenie w wyniku zamarzniÚcia

Zastosowanie rur niewïaĂciwej Ărednicy.
BïÈd ten bywa skutkiem wykonania instalacji
niezgodnie z projektem: jeĂli projekt jest fachowo zrobiony, Ărednice sÈ w nim tak dobrane, by
w kaĝdym punkcie poboru byï zapewniony odpowiednio duĝy strumieñ wody. Zmian w stosunku do projektu nie naleĝy wiÚc dokonywaÊ
pochopnie, bez przeliczenia Ărednic przewodów na równowaĝne: Ărednice wewnÚtrzne
muszÈ pozostaÊ niezmienione pomimo zmiany wymiarów zewnÚtrznych. Dotyczy to gïównie przewodów z tworzyw sztucznych – nawet
wykonane z tego samego materiaïu mogÈ mieÊ
róĝne Ărednice wewnÚtrzne zaleĝnie od klasy
odpornoĂci na ciĂnienie i tego, czy sÈ przeznaczone do wody zimnej, czy ciepïej.
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Rozdzielaczowy
Piony wykonuje siÚ tak jak poprzednio,
z tym ĝe na kaĝdej kondygnacji montuje siÚ
rozdzielacz wyposaĝony w zawory odcinajÈce. Od rozdzielacza prowadzi siÚ osobne
rury do kaĝdego punktu poboru wody (baterii, spïuczki itp.) i ukrywa je w warstwie wylewki podïogowej. Caïkowite opróĝnienie instalacji z wody najczÚĂciej jest niemoĝliwe,
gdyĝ rozdzielacz znajduje siÚ wyĝej niĝ rury.
Do wykonania instalacji w ukïadzie rozdzielaczowym stosuje siÚ rury elastyczne sprzedawane w zwojach.
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Na dolnych koñcach pionów montuje siÚ zawory spustowe, a u góry zakïada zawory odpowietrzajÈce. Poziome odcinki rur, zasilajÈce
baterie czerpalne, prowadzi siÚ poziomo od jednego punktu poboru do drugiego, a w miejscu
przyïÈczenia baterii montuje siÚ trójniki. Rury
prowadzi siÚ z niewielkim spadkiem (1–2 %)
w kierunku pionu (przeciwnie do kierunku
wypïywu wody), co uïatwia opróĝnienie instalacji, gdy zajdzie taka potrzeba.
Przed kaĝdÈ z baterii montuje siÚ zawory, by
moĝna byïo odciÈÊ do niej dopïyw wody, nie
zakïócajÈc dziaïania reszty instalacji.
Do wykonania instalacji w ukïadzie trójnikowym najczÚĂciej uĝywa siÚ rur sztywnych sprzedawanych w prostych odcinkach
(tzw. sztangach).

Instalacje wodociÈgowe moĝna uïoĝyÊ zarówno z rur miedzianych, stalowych, jak
i z tworzywa sztucznego. Róĝnice ich cen
mogÈ byÊ mylÈce: rury z tworzyw zwykle
sÈ tañsze niĝ miedziane, jednak zïÈczki
i ksztaïtki do nich czÚsto sÈ droĝsze.
Od ekipy ukïadajÈcej instalacjÚ naleĝy wymagaÊ starannoĂci montaĝu i trzymania siÚ
zasad konkretnego systemu. W porównaniu ze
stosowanymi dawniej rurami stalowymi, rury
miedziane cechuje znaczna rozszerzalnoĂÊ
termiczna; jeszcze wiÚksza jest rozszerzalnoĂÊ
rur plastikowych. Obydwa rodzaje sÈ teĝ bardziej wiotkie od stalowych, przez co wymagajÈ gÚĂciej rozmieszczonych podpór, z których
wiÚkszoĂÊ powinna byÊ przesuwna, by umoĝliwiaÊ swobodÚ odksztaïceñ pod wpïywem
zmian temperatury. Podpory staïe powinno
siÚ stosowaÊ tylko w niektórych miejscach
– np. w pobliĝu baterii czerpalnych. Typowy
rozstaw podpór to 60–80 cm zaleĝnie od materiaïu rur oraz ich Ărednicy. SwobodÚ wydïuĝeñ (tzw. kompensacjÚ) zapewniajÈ naturalne zaïamania rurociÈgu oraz specjalne
kompensatory – U-ksztaïtne lub mieszkowe (w ksztaïcie pÚtli). O tym wszystkim powinni wiedzieÊ pracownicy ekipy montujÈ-
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Zasobnik gorÈcej wody
zapewnia najwyĝszy komfort, pod warunkiem ĝe jego
pojemnoĂÊ bÚdzie dobrze
dobrana

...z kotïa dwufunkcyjnego z niewielkim zasobnikiem
To rozwiÈzanie umoĝliwia zastosowanie pompy
cyrkulacyjnej, co byïo niemoĝliwe w poprzednim
wariancie. DziÚki zasobnikowi kocioï nie musi
siÚ wïÈczaÊ, gdy potrzebujemy nieznacznej iloĂci
wody, np. do umycia rÈk.
Wpïywa to korzystnie na
trwaïoĂÊ kotïa.

fot. Galmet

b

wyków oraz rodzaju kotïa. JeĂli
kocioï (np. gazowy, olejowy,
wÚglowy z podajnikiem) moĝe
pracowaÊ bezobsïugowo, to nawet gdy zuĝyjemy przed wyjĂciem do pracy znacznÈ czÚĂÊ
ciepïej wody, to i tak znów zostanie ona podgrzana zanim po
poïudniu wrócimy do domu.
Tradycyjny kocioï zasypowy
tego nam nie zapewni.
Co zrobiÊ jeĂli pojemnoĂÊ
zbiornika okazuje siÚ niewystarczajÈca, gdy na ĂwiÚta przyjeĝdĝajÈ do nas goĂcie
albo w weekendy odwiedzajÈ
nas dzieci? Nie warto tylko na
takie okazje instalowaÊ zasobnika z duĝym zapasem pojemnoĂci: zwykle
wystarczy nieco podnieĂÊ temperaturÚ gromadzonej w nim wody – po zmieszaniu z zimnÈ
bÚdzie moĝna korzystaÊ z wiÚkszej niĝ zwykle
iloĂci wody o uĝytecznej temperaturze.
DziÚki zbiornikowi moĝna korzystaÊ z gorÈcej
wody w wielu punktach poboru równoczeĂnie
– aĝ do wyczerpania zapasu. Prawie zawsze
punkty poboru dzieli od zasobnika pewna odlegïoĂÊ, i jeĂli przekracza ona 3–4 m, warto zainstalowaÊ pompÚ, która zapewni cyrkulacjÚ
wody w instalacji. W rozlegïej instalacji, w której woda nie cyrkuluje, po odkrÚceniu kranu najpierw musi spïynÈÊ z rur woda wychïodzona, co
jest niewygodne i nieekonomiczne, bo oznacza
nie tylko marnotrawienie wody, ale teĝ niepotrzebne zwiÚkszanie objÚtoĂci Ăcieków.
Uwaga! DecyzjÚ o zastosowaniu pompy cyrkulacyjnej trzeba podjÈÊ przed uïoĝeniem rur, bo
konieczna jest dodatkowa rura cyrkulacyjna.

Kompensacja wydïuĝalnoĂci termicznej:
(a) rurociÈg w miejscu zaïamania moĝe
siÚ swobodnie odchyliÊ od Ăciany;
(b) jeĂli to nie wystarcza, trzeba zaïoĝyÊ
tzw. kompensator

cej instalacjÚ – niestety nie zawsze stosujÈ to
w praktyce.
Dla zmniejszenia wydïuĝeñ rurociÈgów moĝna zastosowaÊ rury wielowarstwowe, w których pomiÚdzy warstwami plastiku znajduje
siÚ warstwa aluminium. Do wykonania instalacji wodociÈgowych nie ma natomiast sensu
stosowaÊ droĝszych rur z warstwÈ antydyfuzyjnÈ z ciÈgïej warstwy aluminium lub specjalnego tworzywa sztucznego (EVOH), hamujÈcÈ przenikanie tlenu. Rury te sÈ przeznaczone
do zamkniÚtych instalacji c.o., w których tlen
przyspiesza procesy korozyjne; w instalacjach
wodociÈgowych woda i tak ulega ciÈgïej wymianie na ĂwieĝÈ (natlenionÈ), wiÚc ochrona
jej przed wnikaniem tlenu jest bezcelowa.

Ciepïa woda uĝytkowa...
...z kotïa jednofunkcyjnego
Gdy woda przygotowywana jest przez taki kocioï, niezbÚdny jest zasobnik ciepïej wody, na
który trzeba znaleěÊ miejsce. PojemnoĂÊ zbiornika musi byÊ dostosowana do liczby mieszkañców: orientacyjnie przyjmuje siÚ 50–60 litrów na osobÚ w ciÈgu doby, przy zaïoĝeniu,
ĝe temperatura c.w.u. wynosi ok. 45°C.
WartoĂci te naleĝy traktowaÊ jednak tylko
jako orientacyjne – wiele zaleĝy od naszych na-

...z kotïa dwufunkcyjnego
Kocioï taki podgrzewa wodÚ przepïywowo –
tylko w czasie, gdy jest zuĝywana. Jako dwufunkcyjne mogÈ pracowaÊ kotïy gazowe, olejowe i elektryczne, bo tylko w nich moĝliwe
jest gwaïtowne zwiÚkszenie mocy grzewczej.
Jednak ich moĝliwoĂci teĝ sÈ ograniczone
– równoczesne korzystanie z c.w.u. w wielu punktach powoduje spadek jej ciĂnienia
i/lub temperatury. OdlegïoĂci pomiÚdzy kotïem
a punktami poboru powinny byÊ jak najmniejsze, poniewaĝ zanim popïynie woda ogrzana,
z rur musi wypïynÈÊ zimna, a nie moĝna zastosowaÊ cyrkulacji c.w.u. Ponadto kaĝdy kocioï
cechuje pewna bezwïadnoĂÊ – woda jest chïodna, dopóki on siÚ nie nagrzeje. Zastosowanie
kotïa dwufunkcyjnego pozwala zaoszczÚdziÊ
miejsce, które w poprzednim wariancie trzeba przeznaczyÊ na zasobnik.

...z ogrzewacza elektrycznego
Z ogrzewacza pojemnoĂciowego korzysta siÚ
podobnie jak z zasobnika wspóïpracujÈcego
z kotïem jednofunkcyjnym. JeĂli pojemnoĂÊ
ogrzewacza lub ogrzewaczy w poszczególnych punktach poboru jest wystarczajÈco
duĝa, moĝna zdecydowaÊ siÚ na rozliczanie dwustrefowe (dwutaryfowe) i wodÚ podgrzewaÊ tylko w czasie, gdy ceny energii sÈ
niĝsze.
Ogrzewacze przepïywowe pracujÈ podobnie jak kotïy dwufunkcyjne: ich chwilowy
pobór mocy jest bardzo wysoki i moĝe wynosiÊ ponad 20 kW.

Koszty
Koszt wywiercenie studni wynosi od 150 zï
za metr jej gïÚbokoĂci. Cena, zwykle zawiera
koszt rury studniarskiej z tworzywa oraz filtra. W terenie skalistym koszt wiercenia studni
moĝe byÊ nawet kilkakrotnie wyĝszy, bo trzeba uĝyÊ innego sprzÚtu, a niewielu wykonawców taki posiada.
Wokóï studni powinno siÚ jeszcze wykonaÊ
warstwÚ hamujÈcÈ przenikanie wody deszczowej, i kierujÈcÈ jÈ od studni na zewnÈtrz. Do tego
celu uĝywa siÚ zwykle gliny i kamieni lub kostki
brukowej. Za to trzeba jednak dopïaciÊ.
Caïkowity koszt wykonania instalacji wodociÈgowej i kanalizacyjnej w domu
o powierzchni okoïo 150 m2 to okoïo 5000 zï.
Za samÈ instalacjÚ wodnÈ zapïacimy zaĂ okoïo
3000–3500 zï. RozliczajÈc siÚ z hydraulikiem
pïacimy zwykle za tzw. punkt, czyli np. doprowadzenie rur do baterii czerpalnej. ¥redni
koszt to 90 zï.
Wbrew pozorom cena materiaïów ma drugorzÚdne znaczenie, waĝniejsze jest to jak rozlegïÈ
instalacjÚ przewidziano w projekcie.
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