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Woda niezb dna jest nie tylko w gotowym domu, ale od pierwszych dni jego 

budowy. Niezale nie od tego, czy mamy szans  na wod  z wodoci gu, czy trze-

ba b dzie wierci  w asn  studni , warto si  tym zaj  odpowiednio wcze nie. 

Domowe
ród oród o

Instalacja kanalizacyjna 50

Jaros aw Antkiewicz

Instalacja wodoci gowa

Wodoci g
Woda dostarczana do domów wodoci gami jest systematycznie bada-

na i fachowo uzdatniana, to znaczy uwalniana od niebezpiecznych 

zanieczyszcze  mikrobiologicznych i chemicznych. Troszczy si  o to 

jej dostawca. Je li wi c jest taka mo liwo , zwykle warto przy czy

dom do sieci wodoci gowej. Barier  mo e by  jednak cena. Bardzo d u-

gie przy cze wodoci gowe mo e kosztowa  wi cej ni  w asna stud-

nia i stacja uzdatniania wody. Ponadto wiele zak adów nie troszczy 

si  specjalnie o nowych klientów.

Uwaga! Procedura przy czenia do sieci przebiega w kilku etapach:

 uzyskanie tzw. warunków technicznych przy czenia;

 wykonanie projektu technicznego;

 wykonanie przy cza;

 odbiór przy cza.

Wykonanie projektu i przy cza mo na zleci  firmom niezale nym 

od przedsi biorstwa wodoci gowego, co cz sto jest ta sze. 

Mimo oczyszczania i kontrolowania woda wodoci gowa mo e mie

nie najlepszy smak, jej ci nienie mo e by  zbyt niskie (na przyk ad gdy 

dom jest po o ony na zboczu, a wodoci g biegnie u jego podnó a), spo-

radycznie mog  si  te  zdarza  przerwy w jej dostawie. Tym proble-

mom mo na jednak zaradzi :

 do poprawienia zapachu i smaku wody wodoci gowej mo na zasto-

sowa   proste filtry –  tanie, niewielkie, ale wystarczaj ce do uzdatnia-

nia wody u ywanej do picia;

 ci nienie wody mo e by  podnoszone przez zestaw hydroforowy. 

Studnie
Wiercone

Najpopularniejsze studnie, budowane przez wykonanie odwiertu, 

w który wsuwa si  rur rednicy 100–150 mm, z tworzywa sztucznego 

lub stali nierdzewnej. Doln  cz  rury wype nia si wirem filtruj -

cym zanieczyszczenia mechaniczne (piasek, mu ). Studnie wiercone 

czerpi  wod  z pok adów  stosunkowo g bokich, ma o podatnych na 

zanieczyszczenie, cho  zwykle zawieraj ce nadmiar elaza i fosforu, 

warstw wodono nych (najcz ciej 20–30 m). Wod  czerpie si  za po-

moc  specjalnej, zatapialnej pompy. 

Uwaga! Do wykonania studni trzeba u ywa  rur studniarskich, a nie 

kanalizacyjnych. Rury kanalizacyjne s  ta sze, ale nie s  przeznaczone 

do kontaktu z wod  pitn , maj  te  niedostateczn  wytrzyma o .

Je li g boko  studni przekracza 30 m, jej wykonanie podlega ju  prze-

pisom Prawa Górniczego i Prawa Wodnego. Niezb dny jest projekt i odr b-

ne pozwolenie (do wykonania p ytszych studni wystarczy zg oszenie).
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Kopane

Wykonuje si  je z kr gów betonowych opusz-

czanych metod  studniarsk  do niewielkiej g -

boko ci (zwykle 5–7 m). Ze wzgl du na to, e

czerpana z nich woda pochodzi z warstw p yt-

ko po o onych, podatnych na zanieczyszcze-

nie, a jej poziom mo e ulega  znacznym waha-

niom, wykorzystuje si  j  najcz ciej tylko do 

celów gospodarczych, np. podlewania ogrodu. 

Do czerpania wody wystarczaj  proste i tanie 

pompy zanurzeniowe.

Studnie kopane mog  by  eksploatowane 

przez wiele lat, poniewa  w razie zamulenia 

czy zanieczyszczenia w inny sposób mo na 

je oczy ci . Ze wzgl du na tradycyjny, wiejski 

charakter studnie takie traktuje si  czasem jako 

element dekoracyjny.

Odmian  studni kopanych, do których woda 

nap ywa przez dno, s studnie bocznonacieko-

we, stosowane gdy warstwa wodono na jest bar-

dzo cienka i przez to ma o wydajna. Studni  wy-

konuje si  wtedy jako odpowiednio pog bion  i 

z uszczelnionym dnem, a w poziomie warstwy 

wodono nej umieszcza si  kr g perforowany, 

u atwiaj cy nap ywanie wody do utworzonego 

u spodu zbiornika. 

Abisy skie

Wykonuje si  je przez wbicie lub wkr cenie 

w grunt metalowej rury zako czonej widrem 

(lub grotem) i wyposa onej w dolnej cz ci 

w filtr. rednica rury ssawnej nie przekracza 

50 mm. S  to studnie najprostsze i najta sze 

w budowie, jednak za ich pomoc  mo na czer-

pa  tylko wod  po o on  bardzo p ytko (nie 

g biej ni  7–8 m), ponadto s  one ma o wy-

dajne. Zwykle wykorzystuje si  je do celów go-

spodarczych. Wod  mo na czerpa  za pomo-

c  pompy r cznej lub elektrycznej. 

Uwaga! „Abisynki” nie s  zbyt trwa e – po kil-

ku latach dochodzi zwykle do zamulenia fil-

tra, którego nie ma jak oczy ci .

Lokalizacja studni 

Niezale nie od rodzaju studnia musi znale

si  w przepisowej odleg o ci od granic dzia -

Niewykonanie ci nieniowej próby szczel-

no ci. Mo e spowodowa  zbyt pó ne ujawnie-

nie nieszczelno ci i konieczno  kucia pod óg 

lub cian w ju  wyko czonych pomieszcze-

niach. Prób  szczelno ci powinno si  wykona

pod ci nieniem wody wy szym ni  eksploata-

cyjne – zanim rury zostan  ukryte. Umo liwia 

to wykrycie nieszczelno ci powoduj cych na-

wet niewielkie przecieki, co jest niemo liwe, 

gdy rury s  ju  zakryte: wtedy przecieki mog

by  przez d ugi czas niezauwa one, dopóki nie 

doprowadz  do zawilgocenia którego  z ele-

mentów budynku.

Ostre za amania ruroci gów. Niew a ciwe 

za amania ruroci gów mog  spowodowa

trwa e zapowietrzenie niektórych fragmentów 

instalacji albo powstawanie tzw. worków wod-

nych, czyli miejsc, z których wody nie mo na

usun . W a ciwy sposób wykonania za ama

pokazano na rysunku.

Niestaranne czenie rur. Mo e spowo-

dowa , e osie rur i z czek si  nie zbiegaj ,

a takie po czenia powoduj  wi ksze miejsco-

we opory przep ywu, atwiej te  osadzaj  si

w nich zanieczyszczenia. Osadzaniu si  za-

nieczyszcze  sprzyja wykonanie po cze  bez 

uprzedniego starannego oczyszczenia kraw -

dzi uci tych rur z resztek materia u i usuni cia 

z nich zadr. Niektórzy wykonawcy do przesady 

oszcz dzaj  drogie z czki i zast puj  je rurami 

wyginanymi bardziej ni  wynosi ich minimal-

ny promie  gi cia. Takie miejsca s  os abio-

ne i zdeformowane, a napr enia w nich – zbyt Rodzaje studni: (a) wiercona; (b) bocznonacieko-

wa; (c) abisy ska

a

b

 Zbyt ostre za amania ruroci gów mog : (a) 

skutkowa  trwa ym zapowietrzeniem niektórych 

fragmentów instalacji; (b) uniemo liwi  ca kowi-

te jej opró nienie

p cherzyki powietrza

worki wodne
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du e. Niew a ciwa jest te  przesada w drug

stron , bo nadmiar z czek podra a instalacj

i zwi ksza ryzyko awarii.

czenie rur przewidzianych do zakrycia 

wylewk . Pod przysz  wylewk  nie nale y lo-

kalizowa adnych po cze  rur, bo nie ma do 

nich dost pu, a to w a nie z czki s  zwykle naj-

s abszym elementem ruroci gów. Elastyczne 

odmiany rur mo na odpowiednio kszta towa

bez stosowania z czek.

Stal i mied  w jednej instalacji. Po czenie 

w jednej instalacji elementów miedzianych i sta-

lowych to przyczyna elektrokorozji tych ostat-

nich (nie dotyczy to stali nierdzewnej). B dem 

jest nie tylko bezpo redni styk elementów z tych 

metali, ale te  takie ich zlokalizowanie, e woda 

przep ywa najpierw przez elementy miedziane, 

a nast pnie stalowe, bo wtedy te ostatnie szyb-

ko skoroduj  pod wp ywem jonów miedziowych 

niesionych przez wod . Dotyczy to nie tylko rur, 

ale tak e zbiorników c.w.u., a nawet wymienni-

ków ciep a, które mog  by  miedziane lub sta-

lowe lutowane miedzi .

Uwaga! W instalacji z cyrkulacj  c.w.u. zagro-

one s  wszystkie elementy stalowe, niezale -

nie od ich po o enia wzgl dem 

miedzianych. 

Zastosowanie rur miedzia-

nych na wod  o kwa nym od-

czynie. Woda taka dzia a agre-

sywnie na mied : wskutek tego 

st enie jej jonów w wodzie pit-

nej przekracza dopuszczalne 

ki oraz innych obiektów. Najtrudniejsze jest 

zapewnienie w a ciwej odleg o ci studni od 

drena u rozs czaj cego przydomowej oczysz-

czalni cieków. 

Zbiornik wody

Zapas wody ze studni gromadzi si

w zbiorniku – najcz ciej nale -

cym do zestawu hydroforowego, 

który zapewnia odpowiednie ci nie-

nie w instalacji domowej. Bez takie-

go zbiornika pompa musia aby by

uruchamiana za ka dym razem, gdy 

odkr camy kran, co bardzo skróci-

oby jej ywotno  i by oby niewy-

godne. Miejsce na urz dzenie hy-

droforowe najlepiej zaplanowa  ju

na etapie projektu, a poniewa  tem-

peratura nie mo e tam spada  po-

ni ej 0°C, jego lokalizacja mo e by

dwojaka:

a) wewn trz domu,

b) w górnej cz ci studni – w odpo-

wiednio szerokiej studzience, w której 

znajdzie si  ono poni ej strefy prze-

marzania.

Najpopularniejsze s zestawy sk adaj ce 

si  ze zbiornika i pompy wynurzonej (zblo-

kowanej ze zbiornikiem). Zestaw taki mo e

by  bardzo niewielki i mie ci  si  w szafce 

kuchennej, trzeba jednak pami ta , e pra-

ca tak usytuowanej pompy b dzie s yszalna, 

co mo e by  uci liwe, zw aszcza je li ha as 

b dzie dociera  do sypialni czy salonu. Mniej 

ha a liwe od gotowego zestawu hydroforowe-

go jest po czenie zbiornika i pompy zatapial-

nej umieszczonej wewn trz studni. Sprawno

takich pomp jest ponadto wy sza. 

Uwaga! Dopasowanie wydajno ci pompy do 

wielko ci zbiornika najlepiej powierzy  spe-

cjali cie. Przekonanie, e im pompa „mocniej-

sza”, tym lepiej, jest b dne. Pompa o zbyt du-

ej wydajno ci b dzie w cza  si  na bardzo 

krótko, co skróci jej ywotno .

Uk ady instalacji 
wodoci gowej
Trójnikowy

W tym uk adzie kondygnacje czy si  piono-

wymi odcinkami rur wodoci gowych (czyli 

pionami), a rury ukrywa w bruzdach cien-

nych lub za tzw. ciank  instalacyjn , je li do 

zawieszania przyborów 

sanitarnych zastosowa-

ne s  stela e podtyn-

kowe. Piony najlepiej 

poprowadzi  w przy-

gotowanych do tego 

szachtach, czyli kana-

ach instalacyjnych. 

Takie prowadzenie rur 

u atwia ich wymian ,

a tak e dobre otulenie 

ich izolacj .

osadnik gnilny (lub szambo)

drena  rozs czaj cy

5 m(7,5 m od rowu)
30 m

15 m

 Minimalne odleg o ci pomi dzy studni  a innymi obiektami. Dopuszcza si  tak e wykonanie studni na 

granicy dzia ek, z zachowaniem pozosta ych odleg o ci

 Bardzo 

ma y zestaw 

hydroforowy 

mo na ukry

tak e w p yt-

kiej wn ce 

ciennej

fot. Hydroinstal
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 Rury miedziane maj  wiele za-

let, ale nie powinno si  ich stoso-

wa , gdy woda ma odczyn kwa-

ny oraz czy  ze stal

 System rur ka dego producenta uzupe niaj

z czki i kszta tki
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normy, a rury ulegaj  szybkiej korozji. Instalacj

wodoci gow  rozprowadzaj c  wod  o takim 

odczynie powinno si  wykona  z innych ma-

teria ów.

Zatopienie rur bezpo rednio w wylew-

ce pod ogowej. W takiej sytuacji dochodzi 

do napr e  na skutek odmiennej rozszerzal-

no ci cieplnej ró nych materia ów: posadzka 

mo e p ka , a ponadto beton dzia a korozyj-

nie na rury z miedzi. Rury powinno si  uk ada

w peszlach – karbowanych rurkach z tworzy-

wa. Typowa wylewka powinna mie  grubo

co najmniej 4 cm ponad rurami.

Nieuziemienie ruroci gów metalowych.

Nieuziemione przewody metalowe stwarzaj

zagro enie pora eniem. Wszystkie takie prze-

wody w instalacji wodoci gowej elektryk powi-

nien po czy  specjalnym przewodem o  ó -

to–zielonej izolacji i uziemi .

Uwaga! Przepisy nie wymagaj  ju  uziemiania 

metalowych baterii i wanien, gdy ruroci gi s

plastikowe, nie nale y wi c tego robi .

Brak izolacji cieplnej ruroci gów. Prze-

wody c.w.u. bez izolacji powoduj  straty cie-

p a, a wody zimnej – wykraplanie si  wilgo-

ci. Izolacj  ciepln  mo na wykona  z otuliny 

piankowej lub we ny mineralnej. Ocieplenie 

jest szczególnie wa ne, 

gdy ruroci gi biegn

przez pomieszczenia 

nieogrzewane (gara-

e, piwnice itd.)

Zastosowanie rur niew a ciwej rednicy.

B d ten bywa skutkiem wykonania instalacji 

niezgodnie z projektem: je li projekt jest facho-

wo zrobiony, rednice s  w nim tak dobrane, by 

w ka dym punkcie poboru by  zapewniony od-

powiednio du y strumie  wody. Zmian w sto-

sunku do projektu nie nale y wi c dokonywa

pochopnie, bez przeliczenia rednic przewo-

dów na równowa ne: rednice wewn trzne 

musz  pozosta  niezmienione pomimo zmia-

ny wymiarów zewn trznych. Dotyczy to g ów-

nie przewodów z tworzyw sztucznych – nawet 

wykonane z tego samego materia u mog  mie

ró ne rednice wewn trzne zale nie od klasy 

odporno ci na ci nienie i tego, czy s  przezna-

czone do wody zimnej, czy ciep ej.

Na dolnych ko cach pionów montuje si  za-

wory spustowe, a u góry zak ada zawory od-

powietrzaj ce. Poziome odcinki rur, zasilaj ce

baterie czerpalne, prowadzi si  poziomo od jed-

nego punktu poboru do drugiego, a w miejscu 

przy czenia baterii montuje si  trójniki. Rury 

prowadzi si  z niewielkim spadkiem (1–2 %) 

w kierunku pionu (przeciwnie do kierunku 

wyp ywu wody), co u atwia opró nienie in-

stalacji, gdy zajdzie taka potrzeba.

Przed ka d  z baterii montuje si  zawory, by 

mo na by o odci  do niej dop yw wody, nie 

zak ócaj c dzia ania reszty instalacji. 

Do wykonania instalacji w uk adzie trój-

nikowym najcz ciej u ywa si  rur sztyw-

nych sprzedawanych w prostych  odcinkach 

(tzw. sztangach). 

Rozdzielaczowy

Piony wykonuje si  tak jak poprzednio, 

z tym e na ka dej kondygnacji montuje si

rozdzielacz wyposa ony w zawory odcina-

j ce. Od rozdzielacza prowadzi si  osobne 

rury do ka dego punktu poboru wody (bate-

rii, sp uczki itp.) i ukrywa je w warstwie wy-

lewki pod ogowej. Ca kowite opró nienie in-

stalacji z wody najcz ciej jest niemo liwe, 

gdy  rozdzielacz znajduje si  wy ej ni  rury. 

Do wykonania instalacji w uk adzie rozdzie-

laczowym stosuje si  rury elastyczne sprze-

dawane w zwojach. 

Z czego rury? 
Instalacje wodoci gowe mo na u o y  za-

równo z rur miedzianych, stalowych, jak 

i z tworzywa sztucznego. Ró nice ich cen 

mog  by  myl ce: rury z tworzyw zwykle 

s  ta sze ni  miedziane, jednak z czki 

i kszta tki do nich cz sto s  dro sze. 

Od ekipy uk adaj cej instalacj  nale y wy-

maga  staranno ci monta u i trzymania si

zasad konkretnego systemu. W porównaniu ze 

stosowanymi dawniej rurami stalowymi, rury 

miedziane cechuje znaczna rozszerzalno

termiczna; jeszcze wi ksza jest rozszerzalno

rur plastikowych. Obydwa rodzaje s  te  bar-

dziej wiotkie od stalowych, przez co wymaga-

j  g ciej rozmieszczonych podpór, z których 

wi kszo  powinna by  przesuwna, by umo -

liwia  swobod  odkszta ce  pod wp ywem 

zmian temperatury. Podpory sta e powinno 

si  stosowa  tylko w niektórych miejscach 

– np. w pobli u baterii czerpalnych. Typowy 

rozstaw podpór to 60–80 cm zale nie od ma-

teria u rur oraz ich rednicy. Swobod  wy-

d u e  (tzw. kompensacj ) zapewniaj  na-

turalne za amania ruroci gu oraz specjalne 

kompensatory – U-kszta tne lub mieszko-

we (w kszta cie p tli). O tym wszystkim po-

winni wiedzie  pracownicy ekipy montuj -

Dwa sposoby prowadzenia instalacji: 

(a) trójnikowy; (b) rozdzielaczowy

a

b

fo
t. 

A
rc

h
iw

u
m

 B
D

 Nieizolowane ruroci -

gi w nieogrzewanych po-

mieszczeniach to ród o

strat ciep a. Ponadto gro-

zi im uszkodzenie w wy-

niku zamarzni cia
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cej instalacj  – niestety nie zawsze stosuj  to 

w praktyce.

Dla zmniejszenia wyd u e  ruroci gów mo -

na zastosowa  rury wielowarstwowe, w któ-

rych pomi dzy warstwami plastiku znajduje 

si  warstwa aluminium. Do wykonania insta-

lacji wodoci gowych nie ma natomiast sensu 

stosowa  dro szych rur z warstw  antydyfu-

zyjn  z ci g ej warstwy aluminium lub specjal-

nego tworzywa sztucznego (EVOH), hamuj -

c  przenikanie tlenu. Rury te s  przeznaczone 

do zamkni tych instalacji c.o., w których tlen 

przyspiesza procesy korozyjne; w instalacjach 

wodoci gowych woda i tak ulega ci g ej wy-

mianie na wie  (natlenion ), wi c ochrona 

jej przed wnikaniem tlenu jest bezcelowa. 

Ciep a woda u ytkowa...
...z kot a jednofunkcyjnego

Gdy woda przygotowywana jest przez taki ko-

cio , niezb dny jest zasobnik ciep ej wody, na

który trzeba znale  miejsce. Pojemno  zbior-

nika musi by  dostosowana do liczby miesz-

ka ców: orientacyjnie przyjmuje si  50–60 li-

trów na osob  w ci gu doby, przy za o eniu, 

e temperatura c.w.u. wynosi ok. 45°C. 

Warto ci te nale y traktowa  jednak tylko 

jako orientacyjne – wiele zale y od naszych na-

wyków oraz rodzaju kot a. Je li 

kocio  (np. gazowy, olejowy, 

w glowy z podajnikiem) mo e

pracowa  bezobs ugowo, to na-

wet gdy zu yjemy przed wyj-

ciem do pracy znaczn  cz

ciep ej wody, to i tak znów zo-

stanie ona podgrzana zanim po 

po udniu wrócimy do domu. 

Tradycyjny kocio  zasypowy 

tego nam nie zapewni.

Co zrobi  je li pojemno

zbiornika okazuje si  nie-

wystarczaj ca, gdy na wi -

ta przyje d aj  do nas go cie 

albo w weekendy odwiedzaj

nas dzieci? Nie warto tylko na 

takie okazje instalowa  zasob-

nika z du ym zapasem pojemno ci: zwykle 

wystarczy nieco podnie  temperatur  groma-

dzonej w nim wody – po zmieszaniu z zimn

b dzie mo na korzysta  z wi kszej ni  zwykle 

ilo ci wody o u ytecznej temperaturze.

Dzi ki zbiornikowi mo na korzysta  z gor cej 

wody w wielu punktach poboru równocze nie 

– a  do wyczerpania zapasu. Prawie zawsze 

punkty poboru dzieli od zasobnika pewna od-

leg o , i je li przekracza ona 3–4 m, warto za-

instalowa  pomp , która zapewni cyrkulacj

wody w instalacji. W rozleg ej instalacji, w któ-

rej woda nie cyrkuluje, po odkr ceniu kranu naj-

pierw musi sp yn  z rur woda wych odzona, co 

jest niewygodne i nieekonomiczne, bo oznacza 

nie tylko marnotrawienie wody, ale te  niepo-

trzebne zwi kszanie obj to ci cieków.

Uwaga! Decyzj  o zastosowaniu pompy cyrku-

lacyjnej trzeba podj  przed u o eniem rur, bo 

konieczna jest dodatkowa rura cyrkulacyjna.

...z kot a dwufunkcyjnego

Kocio  taki podgrzewa wod  przep ywowo – 

tylko w czasie, gdy jest zu ywana. Jako dwu-

funkcyjne mog  pracowa  kot y gazowe, ole-

jowe i elektryczne, bo tylko w nich mo liwe 

jest gwa towne zwi kszenie mocy grzewczej. 

Jednak ich mo liwo ci te  s  ograniczone 

– równoczesne korzystanie z c.w.u. w wie-

lu punktach powoduje spadek jej ci nienia 

i/lub temperatury. Odleg o ci pomi dzy kot em 

a punktami poboru powinny by  jak najmniej-

sze, poniewa  zanim pop ynie woda ogrzana, 

z rur musi wyp yn  zimna, a nie mo na zasto-

sowa  cyrkulacji c.w.u. Ponadto ka dy kocio

cechuje pewna bezw adno  – woda jest ch od-

na, dopóki on si  nie nagrzeje. Zastosowanie 

kot a dwufunkcyjnego pozwala zaoszcz dzi

miejsce, które w poprzednim wariancie trze-

ba przeznaczy  na zasobnik.

...z kot a dwufunkcyjne-

go z niewielkim zasobni-

kiem

To rozwi zanie umo li-

wia zastosowanie pompy 

cyrkulacyjnej, co by o nie-

mo liwe w poprzednim 

wariancie. Dzi ki zasob-

nikowi kocio  nie musi 

si  w cza , gdy potrze-

bujemy nieznacznej ilo ci 

wody, np. do umycia r k. 

Wp ywa to korzystnie na 

trwa o  kot a.

...z ogrzewacza elektrycznego

Z ogrzewacza pojemno ciowego korzysta si

podobnie jak z zasobnika wspó pracuj cego 

z kot em jednofunkcyjnym. Je li pojemno

ogrzewacza lub ogrzewaczy w poszczegól-

nych punktach poboru jest wystarczaj co 

du a, mo na zdecydowa  si  na rozlicza-

nie dwustrefowe (dwutaryfowe) i wod  pod-

grzewa  tylko w czasie, gdy ceny energii s

ni sze.

Ogrzewacze przep ywowe pracuj  podob-

nie jak kot y dwufunkcyjne: ich chwilowy 

pobór mocy jest bardzo wysoki i mo e wyno-

si  ponad 20 kW.

Koszty
Koszt wywiercenie studni wynosi od 150 z

za metr jej g boko ci. Cena, zwykle zawiera 

koszt rury studniarskiej z tworzywa oraz fil-

tra. W terenie skalistym koszt wiercenia studni 

mo e by  nawet kilkakrotnie wy szy, bo trze-

ba u y  innego sprz tu, a niewielu wykonaw-

ców taki posiada. 

Wokó  studni powinno si  jeszcze wykona

warstw  hamuj c  przenikanie wody deszczo-

wej, i kieruj c  j  od studni na zewn trz. Do tego 

celu u ywa si  zwykle gliny i kamieni lub kostki 

brukowej. Za to trzeba jednak dop aci .

Ca kowity koszt wykonania instala-

cji wodoci gowej i kanalizacyjnej w domu 

o powierzchni oko o 150 m2 to oko o 5000 z .

Za sam  instalacj  wodn  zap acimy za  oko o

3000–3500 z . Rozliczaj c si  z hydraulikiem 

p acimy zwykle za tzw. punkt, czyli np. do-

prowadzenie rur do baterii czerpalnej. redni 

koszt to 90 z .

Wbrew pozorom cena materia ów ma drugo-

rz dne znaczenie, wa niejsze jest to jak rozleg

instalacj  przewidziano w projekcie. 

 Zasobnik gor cej wody 

zapewnia najwy szy kom-

fort, pod warunkiem e jego 

pojemno  b dzie dobrze 

dobrana

Kompensacja wyd u alno ci termicznej: 

(a) ruroci g w miejscu za amania mo e

si  swobodnie odchyli  od ciany; 

(b) je li to nie wystarcza, trzeba za o y

tzw. kompensator

a

fo
t. 
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