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Brudny problem
Szczêœcie maj¹ ci, których
dzia³ki znajduj¹ siê na
terenach skanalizowanych
– wystarczy pod³¹czyæ siê
do kanalizacji zbiorczej i…
problem z g³owy. Jednak
wiêkszoœæ terenów
w Polsce jest nieskanalizowana. Zatem pytanie, co
robiæ ze œciekami, jest podstawowym dylematem
inwestorów. Na szczêœcie
odprowadzenie œcieków
z domu nie jest dla
wprawnego instalatora
trudne, a lepsza znajomoœæ
tej dziedziny zaowocuje
cich¹, sprawn¹
i bezawaryjnie dzia³aj¹c¹
kanalizacj¹!

Jakie formalnoœci
s¹ wymagane przy pod³¹czaniu instalacji
do sieci kanalizacyjnej?
Lokaln¹ sieci¹ kanalizacyjn¹ zarz¹dza najczêœciej miejscowy zak³ad wodoci¹gów
i kanalizacji. O mo¿liwoœci przy³¹czenia
siê do sieci decyduj¹ warunki techniczne
okreœlone w dokumencie wydawanym na
wniosek w³aœciciela posesji. Wykonaniem
przykanalika zajmuje siê zak³ad wodoci¹gowo-kanalizacyjny, a do w³aœciciela nale¿y wyprowadzenie pod³¹czenia do budynku. Koszty przy³¹czenia ustalane s¹ na
podstawie lokalnych przepisów – mog¹
studzienka
rewizyjna
uliczna

byæ okreœlone rycza³towo lub za metr bie¿¹cy przy³¹cza. Formalnoœci zwi¹zane
z przy³¹czeniem za³atwia z regu³y wykonawca, zw³aszcza ¿e przy³¹czenia robione
s¹ najczêœciej zbiorowo dla wszystkich posesji wzd³u¿ budowanego kolektora œciekowego. Na odprowadzenie œcieków zawierana jest umowa z zak³adem wod-kan.,
przy czym ich objêtoœæ ustala siê na podstawie wodomierza zamontowanego na rurze doprowadzaj¹cej wodê do budynku.

studzienka
rewizyjna
nasza

pion

przewód
odp³ywowy
kana³ zbiorczy
zewnêtrzny

przykanalik

Schemat pod³¹czenia do zewnêtrznej sieci kanalizacyjnej

Jak odprowadzaæ œcieki do sieci kanalizacyjnej rozdzielczej?
W systemie kanalizacji rozdzielczej œcieki opadowe odprowadzane s¹ innym kolektorem ni¿ œcieki bytowo-gospodarcze. Nale¿y wtedy wykonaæ
dwa niezale¿ne pod³¹czenia do sieci kanalizacyjnej – jeden odprowadzaj¹cy wody opadowe z rynien, drugi do œcieków bytowo-gospodarczych.

Do sieci kanalizacji rozdzielczej nale¿y pod³¹czyæ
niezale¿nie dwa przewody odp³ywowe
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Na jakim etapie budowy
powinno siê wykonaæ pod³¹czenia
do sieci kanalizacyjnej?
Wyprowadzenie rur kanalizacyjnych
sprawia najwiêcej k³opotów. Du¿a ich
œrednica (100-150 mm) oraz koniecznoœæ
zachowania spadku min. 2% w kierunku
odp³ywu, nie pozwalaj¹ na dowolne ich
prowadzenie. Dlatego warto rozplanowaæ wczeœniej rozmieszczenie urz¹dzeñ
sanitarnych tak, aby mo¿na by³o odprowadziæ œcieki mo¿liwie najkrótsz¹ drog¹.
Odp³ywow¹ rurê kanalizacyjn¹ doprowa-

dzamy zawsze w pobli¿e sedesu, w taki
sposób, by na jej koñcu mo¿na by³o do³¹czyæ rury odpowietrzaj¹ce lub pod³¹czyæ pion kanalizacyjny dla wy¿ej po³o¿onej kondygnacji. Niekiedy, w rozleg³ych domach i przy znacznym oddaleniu od siebie ³azienek i WC, konieczny
bêdzie monta¿ 2-3 wyprowadzeñ kanalizacyjnych, ³¹cz¹cych siê z g³ówn¹ rur¹
odp³ywow¹ poza budynkiem.

Co zrobiæ ze œciekami, gdy nie ma sieci
kanalizacyjnej?
W przypadku braku mo¿liwoœci pod³¹czenia siê do sieci kanalizacyjnej œcieki trzeba odprowadziæ do szczelnego zbiornika na nieczystoœci p³ynne zwanego popularnie szambem
lub zbudowaæ przydomow¹ oczyszczalniê œcieków. Wybór sposobu odprowadzenia œcieków zale¿y przede wszystkim od powierzchni dzia³ki oraz ch³onnoœci gruntu. Mo¿e on
te¿ byæ narzucony w pozwoleniu na budowê, w zwi¹zku z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Pod wzglêdem komfortu obs³ugi, jak i kosztów
zwi¹zanych z usuwaniem œcieków, korzystniejszym rozwi¹zaniem jest POŒ (przydomowa oczyszczalnia œcieków), ale nie wszêdzie mo¿e byæ ona wykonana.

Jakie s¹ wymagania dotycz¹ce
usytuowania szamba na dzia³ce?
studnia

15 m

droga

Szambo o pojemnoœci do
10 m3 mo¿e byæ wykonane w odleg³oœci nie
mniejszej ni¿ 5 m od
okien i drzwi budynku,
2 m od granicy s¹siedniej dzia³ki oraz od strony drogi i 15 m od studni.

Jakie formalnoœci
wymagane s¹ przy
budowie szamba?
Lokalizacja szamba umieszczana jest na
planie zagospodarowania dzia³ki, stanowi¹cym za³¹cznik do pozwolenia na budowê.
Wtedy nie trzeba dope³niaæ ¿¹dnych formalnoœci. Jeœli zbiornik na nieczystoœci nie
zosta³ umieszczony na planie, wymagane
jest zg³oszenie zamiaru jego budowy w starostwie oraz przeprowadzenie inwentaryzacji powykonawczej.

Czy lepiej jest kupiæ
gotowe szambo,
czy wykonaæ je
samemu?
Bezodp³ywowe zbiorniki na nieczystoœci
ciek³e najczêœciej wstawia siê jako gotowe,
wykonane z ¿elbetu lub tworzywa. Gwarantuj¹ one szczelnoœæ, a operacja ich ustawienia polega na wykonaniu wykopu, wstawieniu zbiornika i pod³¹czeniu rur oraz przysypaniu zbiornika. Samodzielna budowa
szamba jest zwykle nieop³acalna i nie zapewnia szczelnoœci oraz wytrzyma³oœci na
nacisk gruntu.
Niekiedy mog¹ pojawiæ siê k³opoty spowodowane wypychaniem pustego zbiornika
z tworzywa przez znajduj¹ce siê p³ytko pod
powierzchni¹ wody gruntowe. Na takich
terenach po prostu lepiej zamontowaæ
zbiornik ¿elbetowy.

szambo

5m
od okien i drzwi

2m
od
drogi

2 m od granicy s¹siedniej dzia³ki

Minimalne odleg³oœci, jakie
nale¿y zachowaæ buduj¹c
szambo

Jak dobraæ pojemnoœæ szamba?
Pojemnoœæ zbiornika dobiera siê do objêtoœci samochodu asenizacyjnego (tzw. szambiarki)
obs³uguj¹cej rejon – najczêœciej jest to 8-10 m3.

Najlepszym rozwi¹zaniem jest wstawienie gotowego
zbiornika do przygotowanego wczeœniej wykopu jest to
metoda szybka, a my mamy pewnoœæ, ¿e szambo bêdzie
szczelne (fot. N aro)
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Jakie s¹ warunki usytuowania przydomowej oczyszczalni
na dzia³ce?

studnia s¹siada
30 m

2 m od granicy dzia³ki

2m
od
drogi

5 m*
dom

osadnik
gnilny

3 m od drzew
i du¿ych krzewów

m
30

15 m

15 m od zbiorników wodnych

studnia

odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej

kominek
napowietrzaj¹cy
odp³yw
podczyszczonego œcieku
studzienka rozdzielcza
rura rozs¹czaj¹ca

Kiedy nie mo¿na
wybudowaæ przydomowej oczyszczalni?
Przydomowej oczyszczalni nie mo¿na budowaæ jeœli zabraniaj¹ tego lokalne przepisy, nie ma mo¿liwoœci odprowadzenia
oczyszczonych œcieków lub zbyt ma³a powierzchnia dzia³ki nie pozwala na jej wybudowanie.

Jakie formalnoœci
s¹ wymagane przy
budowie przydomowej oczyszczalni
œcieków?
Przy budowie POŒ o wydajnoœci do 7,5 m3 na
dobê obowi¹zuj¹ takie same formalnoœci jak
przy wykonaniu szamba.

ko¿uch osadowy
dop³yw œcieków

klarowne œcieki
keramzyt

flotacja zanieczyszczeñ
osad organiczny

sedymentacja zawiesiny
osad mineralny

Zasada dzia³ania przydomowej
oczyszczalni œcieków sk³adaj¹cej siê z osadnika gnilnego i drena¿u rozs¹czaj¹cego (rys. wg Nevexpol)
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* Osadnik gnilny
mo¿e byæ usytuowany w bezpoœrednim
s¹siedztwie budynku, pod warunkiem
wyprowadzenia odpowietrzenia przez
instalacjê kanalizacyjn¹ co najmniej
0,6 m powy¿ej górnej krawêdzi okien
i drzwi zewnêtrznych w tym budynku. W przeciwnym
razie odleg³oœæ
osadnika od budynku musi wynosiæ
min. 5 m.

Minimalne wymagane odleg³oœci, jakie trzeba zachowaæ od przydomowej oczyszczalni
œcieków zbudowanej z osadnika gnilnego i drena¿u rozs¹czaj¹cego

Przydomowe oczyszczalnie œcieków dzia³aj¹ na zasadzie mechanicznego, chemicznego
i biologicznego usuwania zanieczyszczeñ z brudnej wody nap³ywaj¹cej z domowej instalacji kanalizacyjnej. Niezale¿nie od typu oczyszczalni proces oddzielania zanieczyszczeñ
przebiega niemal identycznie. W pierwszej kolejnoœci oddzielane s¹ cz¹stki sta³e na drodze sedymentacji, czyli opadania sk³adników ciê¿szych od wody. Kolejny etap to beztlenowy rozk³ad œcieków, w którym dziêki procesom biochemicznym nastêpuje czêœciowe
roz³o¿enie zwi¹zków organicznych. Wstêpnie oczyszczone œcieki poddawane s¹ nastêpnie procesowi rozk³adu tlenowego, gdzie ostatecznie redukowane s¹ zawarte w nich zanieczyszczenia. Sposób redukcji zanieczyszczeñ w dwóch pierwszych etapach przeprowadzany jest najczêœciej w zbiorniku gnilnym o pojemnoœci odpowiadaj¹cej 3-dniowej objêtoœci œcieków. Natomiast ostatni etap oczyszczania zale¿y od typu oczyszczalni – i mo¿e
odbywaæ siê w gruncie, w z³o¿u filtracyjnym mineralnym b¹dŸ biologicznym lub w napowietrzanych zbiornikach. Wyp³ywaj¹ca z oczyszczalni woda powinna mieæ taki poziom oczyszczenia, aby mo¿na by³o odprowadziæ j¹ do studni ch³onnej lub do wód
otwartych.

odprowadzenie gazów
fermentacyjnych

2m
od
drogi

5m

gara¿

Jak dzia³a oczyszczalnia przydomowa?

œcieki
gazy fermentacyjne
œcieki podczyszczone
przep³yw powietrza

drena¿
rozs¹czaj¹cy

droga

Praktycznie najistotniejsze s¹ ograniczenia zwi¹zane z koniecznoœci¹ zachowania wymaganych odleg³oœci od studni.
I nie dotyczy to tylko studni zlokalizowanej na w³asnej dzia³ce, ale równie¿ i na s¹siednich. Dodatkowym utrudnieniem
mo¿e byæ uzyskanie zgody s¹siada na budowê oczyszczalni
w przypadku, gdy wymagane odleg³oœci wychodz¹ poza obrêb
dzia³ki. Minimalna odleg³oœæ zbiornika wstêpnego podczyszczania od studni musi wynosiæ przynajmniej 15 m, a ci¹gu
drenów rozs¹czaj¹cych przynajmniej 30 m. W przypadku zastosowania powierzchniowego z³o¿a filtracyjnego mo¿e ono
byæ zlokalizowane nie bli¿ej ni¿ 70 m. Innym ograniczeniem
jest koniecznoœæ uzyskania pozwolenia wodno-prawnego
w przypadku odprowadzenia oczyszczonych œcieków poza teren posesji (do wód powierzchniowych czy rowu melioracyjnego).

fot. JPR System
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Jakie s¹ rodzaje przydomowych oczyszczalni?
Wybór rodzaju oczyszczalni zale¿y od powierzchni, jak¹ mo¿na przeznaczyæ pod jej
budowê, rodzaju gruntu oraz mo¿liwoœci usuwania oczyszczonej wody. Najpopularniejsze
s¹ oczyszczalnie z drena¿em rozs¹czaj¹cym,
w których œcieki po wstêpnym oczyszczeniu
w osadniku gnilnym kierowane s¹ do systemu rur drena¿owych zakopanych w gruncie.
To rozwi¹zanie jest najtañsze i praktycznie
nie wymaga obs³ugi, ale mo¿na je stosowaæ na
gruntach o dobrej przepuszczalnoœci i poziomie wód gruntowych ni¿szym ni¿ 1,5 m. Jest
to jedyny typ oczyszczalni, która nie wymaga
budowania studni ch³onnych czy zapewnienia innego sposobu odprowadzenia wody

wyp³ywaj¹cej z oczyszczalni (woda stanowi
ponad 95% objêtoœci œcieków). Na gruntach
o niskiej przepuszczalnoœci wody lub wysokim poziomie wód gruntowych do doczyszczania œcieków budowane s¹ z³o¿a filtracyjne
z materia³em mineralnym lub botanicznym
– tzw. oczyszczalnie korzeniowe. Istniej¹ te¿
oczyszczalnie kompaktowe zajmuj¹ce bardzo niewiele miejsca ze z³o¿ami zraszanymi
– z³o¿em zanurzonym lub typu SBR (z osadem czynnym). Wymagaj¹ one jednak wyposa¿enia w pompy i napowietrzacze, czyli doprowadzenia do oczyszczalni pr¹du.
We wszystkich oczyszczalniach (oprócz
oczyszczalni z drena¿em rozs¹czaj¹cym) ko-

nieczne jest zbudowanie studni ch³onnej,
gdzie odprowadzana bêdzie woda. Studniê tak¹ wykonuje siê najczêœciej z krêgów betonowych o œrednicy 1 m. Musi ona siêgaæ do
warstwy przepuszczalnej gruntu, a na dnie
uk³ada siê filtr ¿wirowy. Studnia musi gwarantowaæ ch³onnoœæ umo¿liwiaj¹c¹ odebranie
wody wyp³ywaj¹cej z oczyszczalni. Niekiedy
wodê z oczyszczalni wykorzystuje siê do podlewania ogrodu i wtedy trzeba zbudowaæ dodatkowy zbiornik do jej przechowywania.
Rzadko istnieje mo¿liwoœæ odprowadzenia
wody do wód otwartych (stawu, jeziora, rzeki). Na takie odprowadzenie nale¿y uzyskaæ
pozwolenie wodno-prawne.
rury drena¿owe

studzienka
rozprowadzaj¹ca

osadnik gnilny

kominek
napowietrzaj¹cy

¿wir

min. 1,5 m
zwierciad³o wody gruntowej

Schemat oczyszczalni œcieków z drena¿em rozs¹czaj¹cym

gruby ¿wir lub t³uczeñ
φ 5-8 cm

trzcina

elastyczna rura do
regulacji poziomu
œcieków

rura wywiewna

dop³yw œcieków
p³yta os³aniaj¹ca
piasek
glina
¿wir
osadnik gnilny

Budowa oczyszczalni korzeniowej.
Do rozk³adu œcieków wykorzystywane
s¹ tu trzciny

folia

Tak wygl¹da drena¿ rozs¹czaj¹cy w gotowym wykopie
(fot. Poz-PPlast)

piasek lub drobny ¿wir
– gr. warstwy 60-70 cm

gruby ¿wir lub t³uczeñ
φ 5-8 cm

Oczyszczalnia trzcinowa nadaje dzia³ce niepowtarzalny
charakter (fot. archiwum BD)

Oczyszczone œcieki zazwyczaj odprowadza siê do
studni ch³onnej

Oczyszczalnia kompaktowa (na zdjêciu ze z³o¿em biologicznym) zajmuje niewiele miejsca, a œcieki s¹
oczyszczone w bardzo wysokim stopniu (fot. Ekofinn-PPol)
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Co to s¹ biopreparaty
i gdzie je stosujemy?

Czy potrzebny jest projekt instalacji kanalizacyjnej? Kiedy najlepiej j¹ wykonaæ?

Biopreparaty przyspieszaj¹ rozk³ad œcieków w osadniku gnilnym, zapobiegaj¹ te¿
wydobywaniu siê nieprzyjemnych zapachów. W wyniku ich dzia³ania zmniejsza
siê te¿ iloœæ osadów sta³ych, a zatem mo¿na liczyæ na mniejsz¹ czêstotliwoœæ usuwania œcieków ze zbiornika.
Biopreparaty przyspieszaj¹ rozk³ad œcieków w osadniku gnilnym.

Instalacja kanalizacyjna w domach jednorodzinnych jest stosunkowo prosta i nie wymaga wykonania projektu. Wystarczy przestrzeganie zasad odpowiedniego doboru
rur, spadków w kierunku odp³ywu, poprowadzenie jej mo¿liwie najkrótsz¹ drog¹ bez
ostrych zakrêtów pod k¹tem 90°. Rozmieszczenie poszczególnych przyborów, a tak¿e
przebieg rur kanalizacyjnych trzeba ustaliæ przed wykonaniem wylewek pod³ogowych, zw³aszcza na parterze, gdy pod³oga spoczywa na gruncie. Rury powinny byæ
u³o¿one te¿ przed otynkowaniem œcian i po³o¿eniem glazury, jeœli prowadzone bêd¹
w bruzdach. Natomiast pod³¹czenie syfonów wykonuje siê po zamontowaniu przyborów sanitarnych. Trzeba te¿ pamiêtaæ o wyprowadzeniu ponad dach odpowietrzania
instalacji, montuj¹c w poszyciu dachowym odpowiedni kominek wentylacyjny.

Jak dzia³a instalacja
kanalizacyjna w domu jednorodzinnym?
Instalacja kanalizacyjna jest bezciœnieniowa, a odprowadzenie œcieków odbywa siê
w wyniku ich sp³ywu grawitacyjnego. Rury musz¹ wiêc byæ uk³adane ze spadkiem
w kierunku odp³ywu wynosz¹cym co najmniej 2%. Podejœcia do poszczególnych
przyborów po³¹czone s¹ z pionem kanalizacyjnym, a dalej œcieki odprowadzane s¹
do zewnêtrznej czêœci instalacji i dalej do
szamba, oczyszczalni lub lokalnej sieci kanalizacyjnej

wywiewka

podejœcia kanalizacyjne

poziom kanalizacyjny

rura wywiewna
pion kanalizacyjny

pion

podejœcie

podejœcie

czyszczak

Instalacja kanalizacyjna jest prosta i nie wymaga wykonania projektu

Na co zwracaæ uwagê przy monta¿u
instalacji kanalizacyjnej, ¿eby póŸniej
dzia³a³a bez zak³óceñ?
Prawid³owo wykonana instalacja kanalizacyjna musi byæ szczelna, odpowiednio zamocowana i odpowietrzana. Rury nie mog¹ byæ naprê¿one, a po³¹czenia kielichowe wsuniête
na wymagan¹ g³êbokoœæ. Je¿eli rury znajduj¹ siê w pobli¿u ciep³a, nale¿y na nie na³o¿yæ
os³ony izolacyjne, aby nie nast¹pi³o odkszta³cenie siê rur pod
wp³ywem temperatury. Nale¿y te¿ unikaæ pod³¹czenia kilku
przyborów do jednego odga³êzienia od pionu, bo mo¿e wtedy
nastêpowaæ wysysanie wody z syfonów. W przypadku odga³êzieñ d³u¿szych ni¿ 3 m, na ich zakoñczeniu nale¿y zamontowaæ
dodatkowe zawory napowietrzaj¹ce. W pobli¿u miejsca po³¹czenia z instalacj¹ zewnêtrzn¹ powinna byæ zamontowana rewizja
umo¿liwiaj¹ca czyszczenie w razie zapchania instalacji.

przewód odp³ywowy

W instalacji kanalizacyjnej œcieki sp³ywaj¹ grawitacyjnie
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¯eby instalacja mniej ha³asowa³a, mo¿na zastosowaæ specjalne rury niskoszumowe (fot. Wavin)
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Z czego sk³ada siê
wewnêtrzna instalacja kanalizacyjna?
Instalacja wewnêtrzna sk³ada siê z rur,
trójników lub czwórników o ró¿nej konfiguracji œrednic i k¹tów odchylenia, kolanek o k¹cie za³amania 15-87°, zaworów
napowietrzaj¹cych i syfonów dostosowanych do rodzaju przyboru. W razie potrzeby u¿ywane s¹ te¿ z³¹czki zwyk³e i redukcyjne, zaœlepki, kolana nastawne, wpusty
pod³ogowe.

Z jakich rur i o jakich œrednicach
wykonuje siê instalacjê kanalizacyjn¹?
Instalacje kanalizacyjne wykonuje siê g³ównie z rur PVC ³¹czonych na kielich z uszczelk¹ wargow¹. Piony i podejœcia do sedesu wykonuje siê z rur o œrednicy
110 mm, natomiast pozosta³e pod³¹czenia
rurami o œrednicy 50 mm. Piony odprowadzaj¹ce œcieki z sedesu mo¿na
te¿ wykonaæ z rur o œrednicy
75 mm. Podejœcia pod umywalki
na krótkich odcinkach mo¿na te¿
poprowadziæ z rur o œrednicy
40 mm lub 32 mm.
fot. Pipelife

Jak prowadzi siê instalacjê kanalizacyjn¹?
Przy prowadzeniu rur kanalizacyjnych nale¿y przestrzegaæ zasady przymocowania do
pod³o¿a ka¿dego odcinka rury w pobli¿u kielichów i w odleg³oœciach nie wiêkszych
ni¿ 1 m na odcinkach poziomych i 2 m na odcinkach pionowych. Do mocowania u¿ywa siê specjalnych uchwytów plastikowych lub metalowych obejm ze œrub¹ zaciskow¹. Przymocowania wymaga tak¿e ka¿dy kielich, do którego bêdzie pod³¹czany syfon.
Zale¿nie od mo¿liwoœci, rury kanalizacyjne
prowadzi siê po wierzchu œciany os³aniaj¹c je
ewentualnie ekranem,
w bruzdach wykutych
w œcianach lub w œciankach instalacyjnych.
Rury kanalizacyjne mo¿na
prowadziæ w œciankach instalacyjnych (fot. Tece)

Dlaczego wentylacja
kanalizacji
jest konieczna?
Instalacja kanalizacyjna musi byæ po³¹czona
z powietrzem atmosferycznym, gdy¿ wymaga
napowietrzania, w przeciwnym razie podczas
przep³ywu œcieków mo¿e nastêpowaæ wysysanie
wody z syfonów. Ponadto wentylacja kanalizacji ma umo¿liwiæ odprowadzenie gazów fermentacyjnych z osadników gnilnych, szamb,
czy przy³¹czy do kanalizacji.
Nale¿y przyj¹æ zasadê ¿e przynajmniej jeden
pion kanalizacyjny powinien byæ wyprowadzony ponad dach domu – pozosta³e piony mo¿na
zamykaæ zaworami napowietrzaj¹cymi.

Przynajmniej jeden pion kanalizacyjny powinien byæ zakoñczony wywiewk¹

Do czego s³u¿¹ syfony
i jak zapewniæ ich
prawid³ow¹ pracê?
Zasyfonowanie podejœæ do przyborów sanitarnych zapobiega przedostawaniu siê
zapachów z kanalizacji do pomieszczenia.
Wype³niaj¹ca syfon woda tworzy tzw. zamkniêcie wodne odcinaj¹ce odp³yw od instalacji. Rodzaj zastosowanego syfonu zale¿y od przyboru, z jakim bêdzie on
wspó³pracowa³. Inne s¹ bowiem syfony do
umywalki, zlewozmywaka, wanny czy brodzika. Niekiedy syfony wykonywane s¹ jako element ozdobny np. montuj¹c pod
umywalk¹ i wtedy nie trzeba ich os³aniaæ.
W przypadku zabudowy trzeba pamiêtaæ
o pozostawieniu dostêpu do syfonu np.
drzwiczek rewizyjnych. Dziêki temu
bêdzie mo¿liwe wyczyszczenie go w razie
zapchania. Mo¿na te¿ montowaæ syfon
umo¿liwiaj¹cy czyszczenie od strony odp³ywu. Czêsto wystêpuj¹cym problemem
jest wysysanie wody z syfonów spowodowane Ÿle wykonan¹ instalacj¹ lub niedostatecznym jej napowietrzaniem.

Syfony: z lewej – klasyczny,
z prawej – z przegrod¹
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Jak odprowadzaæ œcieki
z poziomu piwnicy?

Co to jest system
drenarski?

Odprowadzenie œcieków z poziomu znajduj¹cego siê poni¿ej odprowadzenia œcieków do kanalizacji czy szamba wymaga zamontowania na odp³ywie samoczynnego
zaworu zwrotnego. Uniemo¿liwi to cofniêcie siê œcieków w przypadku przepe³nienia szamba czy awarii w sieci kanalizacyjnej. Innym rozwi¹zaniem bêdzie zastosowanie kanalizacji ciœnieniowej np. w formie kompaktowego zestawu pompowego po³¹czonego z sedesem
lub umywalk¹, który przet³oczy œcieki
cienk¹ rur¹ na bezpieczny poziom
w pozosta³ej czêœci instalacji.
Œcieki mo¿na przet³oczyæ stosuj¹c kompaktowy zestaw

Systemy drenarskie przeznaczone s¹ do
obni¿enia poziomu wód gruntowych i odprowadzania wód opadowych przenikaj¹cych w g³¹b gruntu. Na dzia³kach w zabudowie jednorodzinnej wykorzystywane s¹
jako element zabezpieczenia piwnic przed
wnikaniem wód gruntowych oraz jako element odwodnienia terenu. Drena¿ mo¿e
tak¿e s³u¿yæ do odprowadzenia wód opadowych zbieranych przez rynny, rozs¹czania œcieków z przydomowych oczyszczalni. Nie ma natomiast uzasadnienia – co
czêsto siê zdarza – uk³adanie drena¿u wokó³ domów niepodpiwniczonych. Jedynie
w budynkach posadowionych na tzw. fundamencie grzewczym drena¿ uk³ada siê
w celu zapobie¿enia rozmywaniu gruntu
przez wody opadowe.

pompowy po³¹czony z misk¹ ustêpow¹ (fot. SFA)

Jak i z czego wykonuje siê drena¿?
Najczêœciej drena¿ opaskowy uk³adany jest wokó³ podpiwniczonego domu. Do jego
budowy wykorzystuje siê rury drenarskie – z tworzywa sztucznego, karbowane,
z otworami – uk³adane na podsypce ¿wirowej, pe³ni¹cej rolê filtru zatrzymuj¹cego
drobne zanieczyszczenia. Poziom drenów powinien siêgaæ górnej powierzchni ³awy
fundamentowej – u³o¿one zbyt nisko mog¹ powodowaæ podmywanie fundamentów,
a za wysoko – nie zapewni¹ odpowiedniego obni¿enia poziomu wód gruntowych. Zale¿nie od rodzaju gruntu, rury drenarskie zabezpiecza siê przed zamuleniem otulin¹
z geow³ókniny lub w³ókien kokosowych. Dreny uk³adane s¹ z niewielkim spadkiem
w kierunku odp³ywu (ok. 3 promile), w ka¿dym naro¿niku instalowane s¹ studzienki
rewizyjne, a na zakoñczeniu umieszcza siê studzienkê zbiorcz¹ z osadnikiem piasku.
Dalsze odprowadzenie wody zale¿y od miejscowych mo¿liwoœci. Dobór œrednicy rur,
gruboœæ warstwy filtracyjnej, jak te¿ zabezpieczenie przed zamuleniem nale¿y powierzyæ doœwiadczonemu projektantowi w zakresie melioracji wodnych.
spadek rur drenarskich 0,5-3%

opaska
¿wirowa
piasek
izolacja
przeciwwodna

woda i piasek

Drena¿ wykonuje siê wokó³ œcian fundamentowych budynku

kierunek sp³ywu
wód gruntowych

Kiedy nie da siê zastosowaæ drena¿u?
dach

taras

wejœcie
do domu

studzienka

studzienka
rura kanalizacyjna

rura drenarska

Drena¿ uk³ada siê wokó³ œcian budynku

Do wykonania
drena¿u niezbêdne
s¹ rura drenarska,
studzienka i kszta³tki
(fot. Pipelife)

126

Rury drenarskie
mog¹ byæ w oplocie
np. z w³ókien
kokosowych
(fot. Pipelife)

Podstawowym problemem w systemach drena¿u odwadniaj¹cego jest znalezienie miejsca
do którego mo¿na odprowadziæ zebran¹ przez
dreny wodê. Na terenach, gdzie u³o¿ono sieæ
kanalizacji deszczowej lub ogólnosp³awnej,
wody drena¿owe mo¿na odprowadziæ do tej
sieci. W innych przypadkach konieczna jest
budowa studni ch³onnej, do której bêdzie
sp³ywaæ woda. Mo¿liwe jest równie¿ odprowadzenie jej do rowów melioracyjnych, stawów,
rzek lub jezior.

Je¿eli nawet
drena¿ jest bardzo potrzebny,
nie zawsze uda
siê go wykonaæ
(fot. Wavin)
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Co to jest odwodnienie powierzchni i po
co siê je stosuje?
Systemy odwodnienia powierzchni uk³adane s¹ na terenach utwardzonych, gdzie woda opadowa nie mo¿e swobodnie wnikaæ w grunt lub na
gruntach o bardzo ma³ej przepuszczalnoœci. W pierwszym
przypadku stosuje siê odwodnienie powierzchniowe w postaci korytek odp³ywowych,
wpustów drogowych, odwodnienia liniowego. W drugim –
fot. Plastmo
najczêœciej uk³ada siê drena¿
podpowierzchniowy w formie
ci¹gów drenarskich przykrytych ³atwo przepuszczaln¹ podsypk¹. Sposobem na
usuniêcie wody opadowej gromadz¹cej siê na powierzchni jest równie¿ odpowiednie ukszta³towanie terenu zapewniaj¹ce samoczynny jej sp³yw. Nie mo¿na
jednak w ten sposób usuwaæ wody na teren s¹siedniej dzia³ki. Podobnie jak
w systemach drenarskich, k³opotliwe mo¿e byæ znalezienie miejsca pozwalaj¹cego na usuniêcie wody sp³ywaj¹cej z odwodnionej powierzchni.

Czy deszczówkê
mo¿na odprowadzaæ
systemem drenarskim do wspólnej
studni ch³onnej?
Nie nale¿y ³¹czyæ wody deszczowej
i z drena¿y. Z deszczu powstaj¹ ogromne
iloœci wody w krótkim czasie. Wiêkszoœæ
tej wody sp³ynie po powierzchni dzia³ki,
jedynie niewielka jej czêœæ wsi¹knie
w grunt bezpoœrednio przy budynku.
Je¿eli jednak woda deszczowa zosta³aby
wprowadzona do drena¿u, sytuacja
zmieni³aby siê ca³kowicie. Woda
wype³ni³aby ca³e dreny wokó³ ³aw fundamentowych i próbowa³aby siê rozs¹czaæ,
rozmiêkczaj¹c przy tym grunt pod
budynkiem i zagra¿aj¹c w ten sposób stabilnoœci jego fundamentów.

Jak wykonuje siê odwodnienie liniowe
i z jakich elementów siê sk³ada?
Na dzia³kach domów jednorodzinnych odwodnienie liniowe wykonuje siê g³ównie na
podjazdach dla samochodu, przy wjeŸdzie do
gara¿u. Podstawowym elementem odwodnienia liniowego s¹ korytka wykonane z polimerobetonu przykryte od góry kratk¹ zabezpieczaj¹c¹. Korytka mo¿na ³¹czyæ w ci¹gi
o potrzebnej d³ugoœci, zbieran¹ przez nie wodê odprowadza siê do studzienki z osadnikiem piasku, sk¹d odprowadzana jest do kanalizacji, studni ch³onnej lub rowu melioracyjnego. Przy uk³adaniu nale¿y zwróciæ uwagê na dopuszczalne obci¹¿enia korytek przez
samochody (mo¿e mieæ znaczenie, gdy na
posesjê wje¿d¿a np. szambiarka), zachowanie
spadku w kierunku odp³ywu oraz niewielkie
zag³êbienie wierzchu korytka w stosunku do
odwadnianej powierzchni.

wycieraczka
odwodnienie
liniowe
nachylenie
powierzchni

odwodnienie
liniowe
rura
kanalizacyjna

Woda z korytek odprowadzana jest do
studzienki zbiorczej (fot. Ferroplast)

furtka

brama

Odwodnienie liniowe wykonuje siê najczêœciej na podjeŸdzie dla samochodów
lub wjeŸdzie na posesjê
kostka brukowa

odwodnienie

warstwa
betonu

Podstawowym elementem odwodnienia s¹ korytka
przykryte od góry kratk¹ zabezpieczaj¹c¹ (fot. ACO)

Elementem systemu odwodnieñ mo¿e
byæ wycieraczka przed wejœciem do
domu (fot. Ferroplast)

piasek

Tak wygl¹da przekrój przez gotowe odwodnienie
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