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Artyku  promocyjny

BUDUJEMY DOM 6/2013

Opinia, e mied  jest droga w zastosowaniu, 

okazuje si  mitem. Mimo, e cena rury miedzia-

nej jest wy sza od powszechnie stosowanych 

rur z tworzyw sztucznych, korzy ci, jakie wy-

nikaj  ze stosowania rur miedzianych s  nie-

wymierne. To mi dzy innymi: trwa o , d ugo-

wieczno , doskona e w asno ci mechaniczne, 

odporno  na zmiany ci nienia i temperatury, 

nieprzepuszczalno  i odporno  na wi kszo

szkodliwych czynników zewn trznych, niepal-

no  (w razie po aru nie ma ryzyka emisji tok-

sycznych gazów), bakteriostatyczno , bakterio-

bójczo  oraz stuprocentowa przetwarzalno .

Instalatorzy proponuj c system ogrzewania 

pod ogowego czy instalacje ciep ej i zimnej wody 

zwykle porównuj  tylko cen  jednego metra 

rury, co cz sto wprowadza w b d inwestorów. 

Tymczasem materia y maj  ró ne w a ciwo ci 

i rzeczywiste koszty instalacji z miedzi i z two-

rzyw sztucznych ró ni  si  bardzo nieznacznie. 

Ogrzewanie pod ogowe 
Dla przyk adu warto porówna  koszty wyko-

nania instalacji ogrzewania pod ogowego oraz 

ciep ej i zimnej wody w domu jednorodzinnym 

o powierzchni ok. 160 m2 (typowy jednokondy-

gnacyjny budynek mieszkalny z u ytkowym pod-

daszem, w którym znajduje si  12 pomieszcze ). 

Ogrzewanie pod ogowe w projektowanym 

domu mo na wykona  stosuj c:

cienko cienne rury miedziane – system za-

prasowywany,

rury z tworzywa Alupex – system zapraso-

wywany.

W przypadku ogrzewania pod ogowego 

zu yjemy dwukrotnie wi cej rur z tworzy-

wa Alupex ni  rur miedzianych (w omawia-

nym wariancie tych z tworzywa b dzie ponad 

1883 m, podczas gdy miedzianych zaledwie 

941 m). Powód? Wi ksza wydajno  cieplna 

miedzi. Aby otrzyma  identyczn  ilo  cie-

p a z rur z tworzywa, rozstawy uk adania 

obiegów grzewczych musz  by  mniejsze 

ni  tych miedzianych. Mniejsze rozstawy to 

wi cej rur, wi cej obiegów grzewczych, wi k-

sze rozdzielacze, szafki, wi cej z czek, wi ksza 

pracoch onno , zatem i wi ksze koszty. W przy-

padku wykonania ogrzewania pod ogowego 

z cienko ciennych rur miedzianych potrzeba 

ich ok. dwukrotnie mniej, krótszy jest te  czas 

wykonania. Koszt samych materia ów w przy-

padku ogrzewania pod ogowego rur  miedzia-

n  jest porównywalny do instalacji Alupex, bo 

ró nica to zaledwie 466 z  netto wi cej w przy-

padku rur z miedzi, ale ogrzewanie pod ogowe 

z wykorzystaniem miedzi wykonuje si  szyb-

ciej i atwiej, a co za tym idzie taniej.

Instalacja ciep ej i zimnej 
wody 
Instalacj  ciep ej i zimnej wody u ytkowej w pro-

jektowanym domu mo na zbudowa  stosuj c:

 rury miedziane twarde – instalacja lutowana, 

rury polietylenowe – instalacja zgrzewana.

Dla domu o powierzchni ok. 160 m2 kosz-

ty materia ów znów ró ni  si  nieznacznie, bo 

zaledwie o 419 z otych (koszty rur razem ze 

z czkami).

Czy to du o? Bior c pod uwag  procent kosz-

tów ca ej inwestycji budowy domu to na pewno 

niewiele. Natomiast zastosowanie miedzi w in-

stalacjach ciep ej i zimnej wody jest wskazane 

ze wzgl du na:

bakteriobójcze w a ciwo ci miedzi, 

neutralno  wobec smaku i zapachu wody 

pitnej,

nie zarastanie kamieniem,

uzupe nienie niezb dnego do ycia mikro-

elementu jakim jest mied ,

odporno  na wysok  temperatur  wody,

czenie atwymi technikami: lutowanie, skr -

canie, zaciskanie, zaprasowywanie i spawanie,

mo liwo  monta u w ka dej temperaturze 

otoczenia,

 odporno  na napr enia powsta e przy gi -

ciu.

Wszystko to sprawia, e cho  instalacje wod-

ne z tworzyw sztucznych s  nieznacznie ta sze, 

to te miedziane s  lepszej jako ci i b d  beza-

waryjnie s u y  zdecydowanie d u ej, przyno-

sz c oszcz dno ci czasu, robocizny, materia ów.

Mied  to dobra inwestycja!

Polskie Centrum Promocji Miedzi Sp. z o.o. 

ul. w. Miko aja 8-11 (p. 408)

50-125 Wroc aw

tel. 71 78 12 502

e-mail: pcpm@copperalliance.pl

www.mie -mied .pl

www.pcpm.pl

Rura – materia
Ilo
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Cena 

[z /m]

Warto

[z ]

Mied 941 ok. 7,00 6587,00

Alupex 1883,3 ok. 3,25 6120,73

Ró nica 466,27

Koszty

instalacji z rur 

miedzianych

Koszty 

instalacji 

z rur polipro-

pylenowych

Ró nica

1647,67 z  netto
1228,66 z

netto

419,01 z

netto

(34,1%)
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