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Ka dy mieszkaniec domu wytwarza w ci gu doby 150–200 litrów cieków, któ-

re trzeba odprowadzi  z domu do odbiornika. Je li nie mo e by  nim kanalizacja 

osiedlowa, zostaje w asny zbiornik i wywóz cieków albo zbudowanie przydomo-

wej oczyszczalni.

Usun

ciekicieki

Instalacja wodoci gowa 45

Instalacja kanalizacyjna

Elementy instalacji 
kanalizacyjnej
Instalacja kanalizacyjna musi by  tak zapla-

nowana i wykonana, by jej dzia ania nie by o

w domu wida , s ycha  ani czu , to znaczy 

szczelna, cicha i bezzapachowa. Chocia  pod-

czas eksploatacji nie powinna dawa  o sobie 

zna , warto wiedzie , z czego si  sk ada i jak 

powinny by  po czone jej elementy, by ze 

sob  nale ycie wspó pracowa y.

Przybory sanitarne. Umywalka, zlewozmy-

wak, wanna i bidet s  widoczne w pomiesz-

czeniach i to ich wyborowi po wi camy zwy-

kle najwi cej uwagi.

Podej cia. S  to odcinki rur cz ce przybo-

ry sanitarne z pionem kanalizacyjnym.

Piony kanalizacyjne (spusty). Pionowe od-

cinki rur du ej rednicy, do których sp ywaj

cieki z podej  kanalizacyjnych (czasem tak-

e woda deszczowa z rynien i wpustów). 

Poziomy kanalizacyjne (przewód odp ywo-

wy) – rura, do której sp ywaj cieki z jedne-

go lub kilku pionów;

Przykanalik (pod czenie kanalizacyjne). 

Przewód zbiorczy, który odprowadza cieki 

z poziomów kanalizacyjnych do zewn trznej 

sieci kanalizacyjnej lub do innego odbiorni-

ka: zbiornika bezodp ywowego zwanego po-

tocznie szambem albo przydomowej oczysz-

czalni cieków. 

Syfon (zamkni cie wodne). Urz dzenie za-

bezpieczaj ce przed przedostawaniem si  ga-

zów z instalacji kanalizacyjnej do pomieszcze ,

w których zainstalowane s  przybory sanitarne. 

Syfon jest elementem ka dej miski ust powej, 

do innych przyborów sanitarnych montuje si

go jako osobne urz dzenie. Obecnie najcz ciej 

stosowane s  tzw. syfony butelkowe.

Wpust. Urz dzenie zbieraj ce cieki z od-

wadnianej powierzchni, np. z pod ogi gara y

i pomieszcze  gospodarczych. Wpusty montu-

je si  te  w pod odze tarasów czy nawierzch-

niach podwórzy i podjazdów, sk d zbieraj

wody opadowe.

Czyszczaki. Szczelnie zamykane otwory re-

wizyjne, umo liwiaj ce oczyszczenie niedro -

nych przewodów kanalizacyjnych. Czyszczaki 

montuje si  w dolnej cz ci pionów kanaliza-
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cyjnych oraz na przewodach odp ywowych 

d u szych ni  15 m.

Wywiewki. Zako czenia pionów wentyla-

cyjnych s u ce do napowietrzania kanali-

zacji i usuwania z niej gazów powstaj cych 

w wyniku rozk adu cieków. Wywiewki  wy-

prowadza si  ponad dach.

Zabezpieczenia przeciwzalewowe. Urz -

dzenia – zwykle automatycznie dzia aj ce 

zasuwy, zapobiegaj ce zalaniu nisko po o o-

nych pomieszcze  – przede wszystkim piw-

nic – przez cieki cofaj ce si  z kanalizacji 

zewn trznej (np. w czasie gwa townych opa-

dów deszczu).

rednica rur
Podstawowym warunkiem zapewniaj cym 

niezak ócony odp yw cieków z przyborów sa-

nitarnych jest u ycie rur odpowiedniej red-

nicy, dostosowanej do ilo ci odprowadzanych 

z nich zanieczyszcze , czyli w praktyce do ro-

dzaju przyboru, jaki obs uguj .

rednica podej  do przyborów sanitarnych 

nie mo e by  mniejsza od rednicy ich odp y-

wu, a rednica pionu kanalizacyjnego musi 

by  co najmniej 

równa redni-

cy najwi kszego 

z przy czonych 

do niego podej

itd. Podobnie 

rednica rur od-

prowadzaj cych 

cieki z budynku 

(po o onych bli-

sko odp ywu) nie 
REKLAMA

Uwaga na b dy

Niew a ciwe spadki lub rednica rur ka-

nalizacyjnych. Skutkiem tego b du jest albo 

zbyt leniwe sp ywanie cieków, które sprzyja 

osadzaniu si  zanieczyszcze  w ruroci gach,

albo sp ywanie cieków zbyt szybko, wskutek 

czego cieki, zamiast wype nia  0,5–0,7 wyso-

ko ci rur, p yn  ca ym ich przekrojem i zasysa-

j  wod  z syfonów, co powoduje nap ywanie 

do pomieszcze  gazów z kanalizacji.

 Wype nienie przewodów kanalizacyjnych cieka-

mi: (a) w a ciwe – od 0,5 do 0,7 wysoko ci przewodu: 

zanieczyszczenia s  sp ukiwane, (b) niewystarcza-

j ce: zanieczyszczenia odk adaj  si  w rurach

Zbyt du y spadek przewodów. Zdarza si

w domach stoj cych na zboczach: w takiej 

sytuacji cieki mog  sp ywa  zbyt gwa tow-

nie i wysysa  zamkni cia wodne z syfonów. 

Roz wi z aniem 

jest u o enie rur 

nie w linii prostej, 

lecz tak, by two-

rzy y „schodki”.

 Schodkowe u o-

enie rur kanaliza-

cyjnych na zboczu 

spowalnia sp yw 

cieków

Instalacja odprowadzaj ca cieki bytowo-gospodarcze oraz wod  opadow
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Uwaga na b dy

Niesprawne syfony. Syfony mog  ulec za-

pchaniu, woda mo e by  z nich wysysana lub 

odwrotnie – wt aczana. Mo e te  wyschn ,

gdy z danego przyboru korzystamy sporadycz-

nie. Te niedogodno ci s  najcz ciej wynikiem 

nieprawid owego rozmieszczenia przyborów sa-

nitarnych wzgl dem siebie. Najcz stsze b dy 

pokazano na rysunku.

 Niew a ciwe dzia anie syfonów i jego przyczyny

Brak dost pu do syfonów. By przekona  si ,

jak wa ny jest dobry dost p do elementów in-

stalacji, wystarczy nawet drobna awaria. Wanny, 

sp uczki na stela ach oraz piony cz sto s  tak 

zabudowywane, e dost p do instalacji jest nie-

mo liwy bez zniszczenia p ytek tworz cych ich 

ok adzin . Dlatego konieczne jest pozostawia-

nie otworów rewizyjnych (mo na je zamasko-

wa  drzwiczkami, na których 

mocuje si  tak  sam  ok a-

dzin , jak na reszcie ciany. 

Pami tajmy jednak, e otwór 

rewizyjny musi by  do  du y

(czasem warto zastosowa  nie 

jedn , a dwie pary drzwiczek), 

tak by mo na by o nie tylko 

zobaczy  miejsce awarii, ale 

tak e móc operowa  tam na-

rz dziami.

 Wyjmowany od góry, atwy do 

oczyszczenia syfon to najwygod-

niejsze rozwi zanie w przypadku 

wpustów pod ogowych

mo e by  mniejsza ni rednica wcze niej-

szych odcinków instalacji. Je li podej cia s

zbiorcze – obs uguj  wi cej ni  jeden przybór, 

to ich rednica musi by  co najmniej równa 

rednicy najwi kszego z odp ywów.

Je li podej cia s  d ugie, trzeba albo zwi k-

szy rednic  rur, albo zapewni  ich wenty-

lacj  za pomoc  wywiewek lub zaworów na-

powietrzaj cych. 

Spadki rur
Domowe instalacje kanalizacyjne wykonuje 

si  jako grawitacyjne, a wi c warunkiem ich 

prawid owego dzia ania s  odpowiednie spad-

ki ruroci gów, zgodne z po danym kierun-

kiem sp ywu cieków.

Za w a ciwy uznaje si  spadek 1,5–3%, 

czyli od 1,5 do 3 cm na ka dy metr d ugo ci 

rury. Szkodliwy jest zarówno spadek zbyt 

ma y, bo wtedy cieki sp ywaj  bardzo s a-

bo, wi c rury atwo zatykaj  si  zanieczysz-

czeniami,  jak i zbyt du y (ponad 15%), gdy

wówczas zbyt gwa townie sp ywaj ce cie-

ki mog  wype ni  ca y przekrój przewodu, 

co prowadzi do wysysania wody z syfonów 

i wyp ywu gazów kanalizacyjnych do po-

mieszcze .

Jakie rury?
Obecnie instalacje kanalizacyjne wykonuje 

si  niemal wy cznie z tworzyw sztucznych. 

Najpopularniejsze s  rury z polichlorku wi-

nylu (PVC), mo na te  stosowa  rury z poli-

propylenu (PP) lub polietylenu (PE). 

W domach jednorodzinnych wybór tworzy-

wa na instalacje kanalizacyjne nie ma wi k-

szego znaczenia. W szczególnych sytuacjach, 

na przyk ad na pion kanalizacyjny biegn cy 

w cianie salonu mo na u y  specjalnej rury 

tzw. niskoszumowej, która t umi odg osy prze-

p ywu cieków.

Rury kanalizacyjne czy si  zwykle na 

po czenia kielichowe z uszczelkami gumo-

wymi. Takie po czenie zapewnia swobod

ruchów rur pod wp ywem zmian tempera-

tury, zapewnia te atwy demonta  w razie 

takiej potrzeby. Po czenia klejone s  w in-

Rodzaj przyboru
Minimalna rednica 

podej cia [mm]
Dodatkowe wymagania

miska ust powa 100
podej cia d u sze ni  1 m powinny by
wentylowane

wanna, zlewozmywak, pralka 50

podej cie powinno by  wentylowane 
lub jego rednic  nale y zwi kszy  do 
70 mm, je li jego d ugo  przekracza:

2 m dla wanny–

3 m dla pozosta ych–

przyborów

umywalka, bidet 40 zalecana rednica 50 mm

wpusty pod ogowe i podwórzowe 50–100
rednica podej cia powinna by

równa rednicy wpustu

piony kanalizacyjne 100
rednica mo e by  mniejsza (zwykle 

70 mm), je li do pionu nie jest 
przy czona miska ust powa

Tabela. Zalecane rednice podej  do przyborów sanitarnych

 Niewielkie urz dzenie przepompowuj ce i roz-

drabniaj ce cieki pozwala uzyska  dobry odp yw 

cieków, nawet je li podej cia s  zbyt d ugie i nie 

ma mo liwo ci zapewnienia ich spadku

fo
t.
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wyparowanie

wyt aczanie

zaczopowanie

wyssanie w asne

wyssanie zewn trzne 
przez strumie  wody w 

podej ciu zbiorczym

wyssanie zewn trzne 
przez strumie  wody 

w pionie
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stalacjach domowych znacznie mniej po-

pularne.

Wykonanie instalacji kanalizacyjnej jest 

trudniejsze ni  wodoci gowej: przewody maj

wi ksz rednic , a  sposób ich prowadzenia 

jest obwarowany ró nymi ograniczeniami: 

podej cia nie mog  by  zbyt d ugie ani mie

zbyt licznych za ama , bo cieki b d  sp y-

wa  zbyt s abo.

Rury ukrywa si  nast puj co:

podej cia – w bruzdach ciennych lub 

w pod odze;

piony – w pionowych kana ach instalacyj-

nych (szachtach).

Niektóre podej cia i piony ukry  te  mo na 

za ciankami instalacyjnymi, wykorzystuj c

w ten sposób stela e do zawieszania przybo-

rów, które s u  te  do ukrywania sp uczek.

Rury mocuje si  za pomoc  dwóch rodza-

jów podpór: 

przesuwnych, umo liwiaj cych swobodny 

ruch rur w wyniku zmian temperatury i zwi -

zanego z tym zjawiska rozszerzalno ci mate-

ria ów,

sta ych, które nie zapewniaj  swobody ru-

chów rur wzgl dem podpory; takie mocowa-

nie stosuje si  np. w pobli u po czenia po-

dej cia z pionem.

Uwaga! Mocowanie przewodów kanalizacyj-

nych wy cznie za pomoc  podpór sta ych 

jest b dem: mo e spowodowa  zdeformowa-

nie i uszkodzenie ruroci gu.

Odprowadzanie cieków
Najwygodniejszym rozwi zaniem jest odpro-

wadzanie cieków do sieci kanalizacyjnej. 

Je li w pobli u domu takiej sieci nie ma, trze-

ba zastosowa :

szczelny zbiornik bezodp ywowy, popu-

larnie nazywany szambem, z którego cieki 

b d  regularnie wywo one taborem aseniza-

cyjnym;

przydomow  oczyszczalni cieków, która 

umo liwi rozs czanie ich w gruncie lub od-

prowadzanie ich do rowu melioracyjnego albo 

wód powierzchniowych.

Zastosowanie ka dego z tych rozwi za  wy-

maga spe nienia pewnych warunków.

Zbiornik bezodp ywowy (o pojemno ci do 

10 m3) musi znale  si  w odleg o ci nie mniej-

szej ni :

15 m od studni;

2 m od granicy dzia ki lub drogi;

5 m od okien pomieszcze  przeznaczo-

nych na pobyt ludzi (nie dotyczy to np. gara-

u ani kot owni).

Uwaga! Miejsce przeznaczone na zbiornik 

nie mo e by  nara one na zalanie (np. w ob-

ni eniu terenu, w którym gromadzi si  woda 

deszczowa).

Zbiorniki bezodp ywowe mog  by  pre-

fabrykowane – betonowe lub 

z tworzyw sztucznych. Nie za-

leca si  wykonywania ich tra-

dycyjnie z kr gów betonowych, 

bo bardzo trudno jest zapewni

wtedy ich szczelno .

Zbiorniki betonowe s  bardzo 

ci kie, co utrudnia ich trans-

port i monta , ale ich stabilno-

ci nie zagra aj  wody grun-

towe.

Zbiorniki z tworzyw s  lekkie, 

co u atwia  ich  transport i mon-

ta , ale wymagaj  zakotwienia 

w gruncie, by puste nie zosta-

y wypchni te na powierzchni

przez wody gruntowe.

Uwaga na b dy
Zaniedbanie wyciszenia instalacji. D wi ki 

dochodz ce z instalacji wodno-kanalizacyjnej 

mog  by  bardzo uci liwe – szczególnie gdy 

piony kanalizacyjne umieszczone s  na cianie 

oddzielaj cej pomieszczenia sanitarne od sypial-

ni czy salonu, a na etapie projektu nie pomy-

lano o tym, by zapobiec tym uci liwo ciom. 

Polega to na zastosowaniu pionów kanalizacyj-

nych ze specjalnych rur niskoszumowych lub 

– je li pion biegnie w szachcie instalacyjnym, 

wype nieniu przestrzeni wokó  niego t umi c

d wi ki we n  mineraln .

ród em ha asu mo e by  tak e nape nianie 

wanny wod . Najbardziej akustyczne s  pod tym 

wzgl dem wanny stalowe, stosunkowo ciche za

– ci kie wanny eliwne. Ha asom mo na zapo-

biec albo przez umieszczenie wanny w specjal-

nej kszta tce ze styropianu (dzi ki czemu woda 

te  wolniej stygnie), albo przez za-

montowanie takiej baterii, która od-

chyla strumie  ku ciance wanny, 

dzi ki czemu nie uderza on w dno 

wanny ani nie wpada z pluskiem do 

ju  nalanej wody, tylko sp ywa po tej 

ciance agodnie i cicho.

  Strumie  wody a) opadaj cy pro-

sto ku do owi uderza najpierw o dno 

wanny a potem o lustro wody i  powo-

duje znaczny ha as; b) bateria kieruje 

strumie  tak, e woda  sp ywa cicho 

po ciance wanny

Piony kanalizacyjne bez wywiewek wy-

prowadzonych ponad dach. W takiej sytu-

acji cieki b d  sp ywa le, bo nie maj c któ-

r dy wci gn  powietrza, gdy wype ni  ca y

przekrój pionu (np. p yn c z miski ust powej), 

wi c zamiast powietrza (przez wywiewk  lub 

zawór napowietrzaj cy) b d  wysysa  wod

z syfonów, co spowoduje nap ywanie gazów 

kanalizacyjnych do pomieszcze .

W domu przynajmniej jeden, naj-

dalej po o ony od odp ywu poza 

dom, pion kanalizacyjny musi by

mie  wywiewk  wyprowadzon

ponad dach. Wa ne by wysoko

wywiewki uniemo liwia a zasy-

panie przez nieg. Zapewnia ona 

napowietrzanie instalacji i usu-

wanie gazów na zewn trz kanali-

zacyjnych. Pozosta e piony mo na 

zwie czy  zaworami napowietrza-

j cymi.

 Wywiewka kanalizacyjna prze-

znaczona do monta u na pionach 

ponad dachem

 Stela e podtynkowe to sposób na ukrycie za-

równo sp uczek, jak i rur instalacyjnych

fo
t.

 G
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Pojemno  zbiornika na cie-

ki i wydajno  oczyszczalni przy-

domowych trzeba dostosowa  do 

liczby mieszka ców. Typowa ilo

cieków to 150–200 litrów na miesz-

ka ca w ci gu doby. Ponadto trze-

ba pami ta , e:

pojemno  wozu asenizacyjnego 

nie przekracza 10 m3,

budowa zbiornika o pojemno ci 

powy ej 10 m3 podlega bardziej re-

strykcyjnym przepisom.  

Warto stosowa  preparaty biologiczne przy-

spieszaj ce rozk ad cieków, bo skutecznie 

eliminuj  zapachy wydobywaj ce si  ze 

zbiornika.

Indywidualne oczyszczalnie cieków budu-

je si  najcz ciej w wariancie z drena em roz-

s czaj cym. Rozwi zanie takie jest mo liwe, 

je li spe nione s  nast puj ce warunki:

mo na zachowa  30-metrow  odleg o  dre-

nów od studni;

grunt jest przepuszczalny (do budowy 

oczyszczalni przydomowych nie nadaj  si

grunty gliniaste);

zwierciad o wód gruntowych znajduje si

co najmniej 1,5 m poni ej planowanego po-

ziomu rur drenarskich (które umieszcza si

zwykle na g boko ci 0,6–1,2 m). 

Sposobem na wysoki poziom wód grunto-

wych jest wypi trzony ponad poziom terenu 

kopiec, w którym prowadzi si  dreny.

cieki mo na rozs cza  na dzia ce, je li 

uda si  przeznaczy  na to wystarczaj c  po-

wierzchni . W niekorzystnych warunkach 

gruntowych (grunty s abo przepuszczalne), 

niezb dna do tego powierzchnia mo e by

nawet trzykrotnie wi ksza ni  na dzia ce po-

o onej na suchych piaskach.

Uwaga! Do zbudowania oczyszczalni przy-

domowej wystarczy zg oszenie, ale budowa 

zbiornika bezodp ywowego wymaga pozwo-

lenia na budow .

Mo liwe jest odprowadzanie cieków z oczysz-

czalni niektórych typów, w których cieki 

oczyszczane s  w zamkni tej komorze (ze z o-

em biologicznym, osadem czynnym) do ro-

wów melioracyjnych lub cieków albo zbiorni-

ków powierzchniowych. Wymaga to jednak 

tzw. pozwolenia wodno-prawnego. 

Koszty
Za wykonanie instalacji kanalizacyjnej w domu 

zap acimy ok. 2 000 z . Same materia y s  bar-

dzo tanie, np. cena 1 m rury o rednicy 50 mm 

(PVC) nie przekracza 5 z , rura 110 mm jest 

ok. dwukrotnie dro sza. Najdro sza jest robo-

cizna – ok. 50 z  za „punkt".

Decyduj c si  na szambo zap acimy:

– 4000–6000 z  za zbiornik;

– 15–20 z  za wywóz 1m3 nieczysto ci.

Teoretycznie mog oby to oznacza  miesi cz-

ny koszt ok. 400 z  dla czteroosobowej rodzi-

ny (zak adaj c e ka dy jej cz onek zu ywa 

200 l wody na dob ). W praktyce mo e to by

nawet o po ow  mniej, bo mieszka cy zwykle 

zu ywaj  znacznie mniej wody, je li korzystaj

z szamba zamiast kanalizacji zbiorczej. 

Oczyszczalnia z drena em kosztuje:

– 6000–8000 z  – wykonanie;

– 150–250 z  roczna eksploatacja.

Oczyszczalnia z osadem czynnym to za :

– 10 000–15 000 z  – wykonanie;

– 250–450 z  roczna eksploatacja. 

osadnik gnilny

studzienka
rozprowadzaj ca

kominek
napowietrzaj cy

zwierciad o wody gruntowej

rury drena owe

wir

min. 1,5 m

 Oczyszczalnia z drena em rozs czaj cym: w gotowym wykopie (a),  schemat budowy (b)b

fo
t.

 P
oz
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Uwaga na b dy

Sztywne mocowanie rur. Sztywno zamo-

cowane rury, bez mo liwo ci kompensacji wy-

d u e  termicznych, mog  ulec zdeformowa-

niu, dlatego tam, gdzie to mo liwe, powinno 

si  stosowa  specjalne uchwyty przesuwne. 

Cz  instalatorów jednak tego nie robi, co 

czasem wynika z niestaranno ci, a czasem 

z g boko zakorzenionych nawyków, gdy

tradycyjne piony eliwne i stalowe rury mia y

bardzo ma  rozszerzalno  ciepln .

Niezabezpieczenie przej  przez ciany 

i stropy. Obmurowanie lub obetonowanie 

rur „na sztywno” powoduje p kanie tynków, 

a czasem i uszkodzenia rur. W grubo ci cian 

lub stropów rury powinny by  zabezpieczone 

przed uszkodzeniem. W tym celu rury umiesz-

cza si  w lu nych tulejach, a woln  przestrze

wype nia trwale elastycznym materia em (np. 

we n  mineraln ). Tuleje mog  by  uzupe nio-

ne rozetami, które zakrywaj  obrze a otwo-

ru. Przestrzeni mi dzy tulej  a rur  nie nale y

pozostawia  pustej, bo t  drog  b d  si  roz-

przestrzenia  d wi ki. Dla zwi kszenia bezpie-

cze stwa po arowego przez utrudnienie roz-

przestrzeniania si  ognia mo na zastosowa

na ruroci gach z tworzyw specjalne opaski 

z materia u p czniej cego pod wp ywem wy-

sokiej temperatury: podczas po aru zamyka 

on otwór pomi dzy pomieszczeniami.

Gotowy zbiornik cieków wykonany z tworzywa sztucznego

fo
t.
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