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Jaka powinna
byÊ instalacja
kanalizacyjna?
Nie moĝe siÚ zatykaÊ,
a dziaïaÊ powinna
tak, by nie byïo jej
sïychaÊ ani czuÊ
– sïowem tak, by siÚ
jej nie zauwaĝaïo.

nie
sïychaÊ
i nie czuÊ
Problem Ăcieków nie koñczy siÚ na odpowiednim wykonaniu instalacji w budynku. ¥cieki trzeba takĝe odprowadziÊ na zewnÈtrz – do sieci kanalizacyjnej, przydomowej oczyszczalni lub do zbiornika zwanego szambem. Chociaĝ instalacja kanalizacyjna moĝe wydawaÊ siÚ bardzo prosta, wykonanie projektu warto zleciÊ
fachowcom – konsekwencje zïego dziaïania kanalizacji sÈ bardzo uciÈĝliwe, nie
mówiÈc o wykonywaniu przeróbek. Dobrze zaprojektowana instalacja jest tak poprowadzona, a Ărednice rur i ich spadki tak dobrane, by zminimalizowaÊ ryzyko
jej zatkania.

Instalacja kanalizacyjna wewnÈtrz budynku
W domach jednorodzinnych wykonuje siÚ zazwyczaj instalacjÚ grawitacyjnÈ,
w której Ăcieki spïywajÈ pod wïasnym ciÚĝarem. Pracuje ona prawidïowo, gdy speïnione sÈ nastÚpujÈce warunki:
rury kanalizacyjne majÈ odpowiednie Ărednice,
przewody poziome uïoĝone sÈ ze spadkiem odpowiadajÈcym Ărednicy rur,
instalacja kanalizacyjna jest odpowiednio napowietrzona.
W miejscach, w których instalacja nie moĝe dziaïaÊ grawitacyjnie, moĝna teĝ
stosowaÊ urzÈdzenia rozdrabniajÈco-przepompowujÈce, które przepompujÈ Ăcieki
na wymaganÈ odlegïoĂÊ i/lub wysokoĂÊ.
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W trakcie eksploatacji instalacja kanalizacyjna moĝe „zarastaÊ”, co bywa przyczynÈ zatorów. Nie bÚdzie siÚ to zdarzaÊ, jeĂli
zostanie wykonana zgodnie z ogólnymi wytycznymi.
Elamenty instalacji kanalizacyjnej
wewnÈtrz budynku
Skïada siÚ ona z przewodów ïÈczÈcych urzÈdzenie sanitarne z syfonem, podejĂÊ pod
urzÈdzenia sanitarne, pionów kanalizacyjnych oraz przewodów odpïywowych zwanych poziomami. Do instalacji naleĝÈ teĝ
syfony, wywiewki wentylacyjne, wpusty podïogowe i rewizje, zwane czyszczakami.
PodejĂcia pod przybory sanitarne.
Ukïada siÚ je z odpowiednim spadkiem
– bez ĝadnych zaïamañ i zmian kierunku. PodejĂcia mogÈ byÊ indywidualne lub
zbiorcze. Indywidualne ïÈczy tylko jedno
urzÈdzenie sanitarne z pionem, np. do pionu podïÈczona jest jedynie wanna lub tylko
w.c. Przewód zbiorczy ïÈczy z pionem kilka
róĝnych urzÈdzeñ sanitarnych – najczÚĂciej
umywalkÚ i wannÚ lub brodzik albo dwie
umywalki zamontowane obok siebie.
Piony, zwane teĝ przewodami spustowymi. SÈ to pionowe przewody, które za poĂrednictwem podejĂÊ zbierajÈ Ăcieki z poszczególnych piÚter w domu. Kaĝdy pion
zakoñczony jest odpowietrzeniem powyĝej
dachu lub zaworem napowietrzajÈcym.
Poziomy, czyli poziome przewody odpïywowe. Do tych przewodów, znajdujÈcych
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Instalacja kanalizacyjna w budynku i odprowadzenie wód deszczowych na zewnÈtrz

NowoczesnÈ instalacjÚ kanalizacyjnÈ warto
wykonaÊ ze specjalnych rur niskoszumowych

fot. Wavin

fot. Wavin

Rury do kanalizacji wewnÚtrznej mogÈ byÊ wykonane z PVC i z PP
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zlewozmywak
wanna

Ărednica podejĂcia = 50 mm

ĝeniu, a gdy gorÈce Ăcieki pïynÈ przez dïuĝszy czas,
rury mogÈ nawet ulec uszkodzeniu. Dlatego temperatura Ăcieków nie powinna
byÊ wyĝsza niĝ 60oC, a tylko chwilowo moĝe osiÈgaÊ
90oC. OdcedzajÈc ziemniaki,
warto puĂciÊ do zlewu zimnÈ wodÚ z kranu, ĝeby wymieszaïa siÚ z wrzÈtkiem.

¥rednice rur
Instalacje kanalizacyjne projektuje siÚ tak, ĝeby byïy
w poïowie wypeïnione pïynÈcymi przez nie Ăciekami.
JeĂli Ărednica jest zbyt maïa
i Ăcieki caïkowicie wypeïĂrednica podejĂcia = 40 mm
niajÈ Ăwiatïo rur, powstajÈ
w nich nieprzyjemne odgïosy,
takie jak przy pïukaniu
Ărednica pionu kanalizacyjnego
gardïa i woda jest wysysana
= 70–100 mm
z syfonów. Do pomieszczeñ
wnikajÈ wówczas zapachy
miska ustÚpowa
z kanalizacji, a w skrajnych
sytuacjach moĝe nastÈpiÊ
cofniÚcie siÚ Ăcieków z instalacji do któregoĂ z przyborów
sanitarnych.
Ărednica podejĂcia = 100 mm
PodejĂcia. ¥rednica podej¥rednica rur zaleĝy od tego, czy podejĂcia
Ăcia nie moĝe byÊ mniejsza
sÈ indywidualne, czy zbiorcze
od Ărednicy wylotu z przyboru sanitarnego. Jeĝeli jest zbyt
siÚ w najniĝszym miejscu instalacji kanalimaïa, moĝe nastÈpiÊ caïkowite wypeïnienie
zacyjnej, odpïywajÈ Ăcieki z pionów i odprorury Ăciekami. Chociaĝ w polskiej normie na
wadzane sÈ z budynku do zewnÚtrznej siepodejĂcia do umywalek lub bidetów zaleca siÚ
ci kanalizacyjnej, szamba lub przydomowej
stosowanie rur o Ărednicy 40 mm, na wszystoczyszczalni.
kie z wyjÈtkiem w.c. (a wiÚc do umywalki, zlewu, brodzika, wanny, bidetu) warto uĝyÊ rur
Materiaï rur
o Ărednicy 50 mm, a na podejĂcie do miski usInstalacjÚ wykonuje siÚ zazwyczaj z przeznatÚpowej – rur o Ărednicy 110 mm (dopuszczalczonych do tego celu rur i ksztaïtek z tworzyw ne jest takĝe stosowanie rur o Ărednicy 75 mm).
sztucznych – najczÚĂciej PVC i PP. Oprócz poJeĝeli dïugoĂÊ podejĂcia indywidualnego
wszechnie stosowanych zwykïych rur kanalijest wiÚksza niĝ 3 m, naleĝy zwiÚkszyÊ Ăredzacyjnych, dostÚpne sÈ takĝe specjalne
nicÚ podejĂcia o dwa wymiary w stosunku
rury niskoszumowe droĝsze od zwykïych,
do syfonu lub wykonaÊ na podejĂciu indywidualne napowietrzenie.
które wyciszajÈ odgïosy powstajÈce podczas
PodejĂcia indywidualne nie powinny byÊ
przepïywu Ăcieków. Warto zastosowaÊ je
dïuĝsze niĝ 4 m.
w pomieszczeniach, których wyciszenie jest
Miska ustÚpowa powinna mieÊ indywiduszczególnie waĝne, albo takich, w których inalne podejĂcie i byÊ wïÈczona do instalacji
stalacje majÈ byÊ prowadzone w lekkich Ăciaponiĝej pozostaïych urzÈdzeñ na danej konnach dziaïowych.
dygnacji.
Rury z tworzyw sztucznych sÈ lekkie
PodejĂcia zbiorcze muszÈ mieÊ wiÚki gïadkie od wewnÈtrz, dziÚki czemu oposze Ărednice od podejĂÊ indywidualnych.
ry przepïywu sÈ w nich niewielkie. Ich wadÈ
Dobiera siÚ je stosownie do liczby i rodzaju
jest nieodpornoĂÊ na dziaïanie wysokiej tempodïÈczanych urzÈdzeñ.
peratury – pod jej wpïywem ulegajÈ wydïubidet

umywalka

Na kaĝdym pionie naleĝy
zamontowaÊ rewizjÚ,
przez którÈ moĝna oczyĂciÊ
zatkany odcinek instalacji

Piony. Ich Ărednica zaleĝy od liczby i rodzaju podïÈczanych przyborów sanitarnych.
Nie powinna byÊ mniejsza od najwiÚkszej
Ărednicy podejĂcia. NajczÚĂciej stosuje siÚ
Ărednice od 75 do 110 mm.
Poziomy. Ich Ărednica wynosi zazwyczaj
110–160 mm.
Spadki rur
PodejĂcia kanalizacyjne i przewody odpïywowe instalacji dziaïajÈcej grawitacyjnie
muszÈ mieÊ odpowiadajÈcy Ărednicy spadek
w kierunku spïywania Ăcieków. JeĂli Ărednica wynosi:
40–50 mm, wymagany spadek to
min. 2,5% (2,5 cm na kaĝdy metr rury),
75–110 mm – min. 2%,
jeĂli rury majÈ ĂrednicÚ 160 mm – min.
1,5%.
Fragmenty instalacji, w których Ăcieki tïoczone sÈ pod ciĂnieniem, mogÈ byÊ uïoĝone
pod mniejszym kÈtem lub zupeïnie poziomo.
Prowadzenie instalacji
Rozmieszczenie przyborów i przebieg rur
kanalizacyjnych naleĝy ustaliÊ przed wykonaniem wylewek podïogowych, zwïaszcza na parterze, w którym jest podïoga na
gruncie. Rury powinno siÚ teĝ uïoĝyÊ przed
otynkowaniem Ăcian i uïoĝeniem pïytek ceramicznych.
Przybory sanitarne i podejĂcia do nich.
UrzÈdzenia sanitarne powinny byÊ montowane moĝliwie blisko pionów. Dotyczy
to zwïaszcza urzÈdzeñ sanitarnych z nisko
poïoĝonymi podejĂciami, takich jak bidet,
natrysk czy wanna. Takĝe miska ustÚpowa
powinna znajdowaÊ siÚ blisko pionu kanalizacyjnego – w odlegïoĂci maksymalnie
1 m od niego. Jeĝeli odlegïoĂÊ ta bÚdzie wiÚksza, przy misce naleĝy zamontowaÊ dodatkowÈ wentylacjÚ. Jeĝeli pomieszczenia
sanitarne sÈ od siebie znacznie oddalone,
w budynku potrzebne mogÈ byÊ 2–3 piony.
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WW
domowych
domowych
instalacjach
instalacjach
najczÚĂciej
najczÚĂciej
stosowane
stosowane
sÈsÈ
syfony
syfony
rurowe
rurowe
(a)(a)
i zi przegrodÈ
butelkowe(b).
(b) Do maïych umywalek stosowane sÈ syfony butelkowe (c)

Pionów nie naleĝy prowadziÊ po wierzchu
Ăcian, gdyĝ tworzywo nie tïumi haïasu: lepiej
zamontowaÊ je w specjalnych zabudowanych
od zewnÈtrz szachtach instalacyjnych. Piony
moĝna wyciszyÊ akustycznie otulinÈ z weïny
mineralnej lub obudowaÊ pïytami gipsowo-kartonowymi. Moĝna teĝ zastosowaÊ rury
do kanalizacji niskoszumowej.
Poziomy, czyli przewody odpïywowe.
W domach podpiwniczonych prowadzi siÚ je
zwykle po wierzchu, wzdïuĝ Ăcian piwnicy.
W domach niepodpiwniczonych montuje siÚ
je w kanaïach podïogowych albo w gruncie
pod podïogÈ w piwnicy lub pod podïogÈ na
gruncie. Poszczególne poziomy ïÈczy siÚ
w jeden tzw. przewód gïówny. Na kaĝdym
pionie naleĝy zamocowaÊ rewizje (czyszczaki), przez które moĝliwe bÚdzie czyszczenie
instalacji w razie zatkania. Rewizje umieszcza siÚ w dolnej czÚĂci pionu, przed przejĂciem w przewód odpïywowy.
Jeĝeli przewody ukïada siÚ pod posadzkÈ
pomieszczeñ ogrzewanych, powinny byÊ one
uïoĝone w gruncie na takiej gïÚbokoĂci, aby
jego warstwa nad rurami z PVC miaïa gruboĂÊ
min. 50 cm, a nad pozostaïymi – min. 30 cm.
InstalacjÚ kanalizacyjnÈ naleĝy prowadziÊ
w odlegïoĂci co najmniej 10 cm od rur z go-

rÈcÈ wodÈ (mierzÈc od powierzchni rury).
JeĂli odlegïoĂÊ ta ma byÊ mniejsza, naleĝy zastosowaÊ izolacjÚ cieplnÈ. Izolacja jest
niezbÚdna takĝe wtedy, gdy dziaïanie dowolnego ěródïa ciepïa mogïoby spowodowaÊ
podwyĝszenie temperatury Ăcianki przewodu kanalizacyjnego powyĝej 45oC.
Przewodów kanalizacyjnych nie wolno
prowadziÊ powyĝej przewodów gazowych
ani elektrycznych.
Syfony
Stosowane przy przyborach sanitarnych, pralkach i zmywarkach, zapobiegajÈ przedostawaniu siÚ zapachów z kanalizacji do pomieszczenia dziÚki tzw. zamkniÚciu wodnemu,
gdyĝ w syfonie przez caïy czas znajduje siÚ
woda. Syfony mogÈ byÊ wbudowane w urzÈdzenia sanitarne, np. w miskÚ ustÚpowÈ lub
we wpust podïogowy, lub teĝ sÈ niezaleĝnymi
urzÈdzeniami, które montuje siÚ oddzielnie.
Syfon powinien byÊ tak wykonany, ĝeby nie
gromadziïy siÚ w nim osady, a on sam byï ïatwy do czyszczenia.
Rodzaj zastosowanego syfonu zaleĝy od
przyboru, z jakim bÚdzie on wspóïpracowaï.
NajczÚĂciej stosowane sÈ syfony rurowe
i z przegrodÈ. Do brodzików i wanien naj-

Wentylacja kanalizacji to wyprowadzenie
pionu kanalizacyjnego ponad dach budynku.
Przynajmniej jeden pion kanalizacyjny
w domu powinien byÊ zakoñczony wywiewkÈ

90

Do brodzika warto zastosowaÊ nowoczesny syfon,
który bÚdzie moĝna ïatwo oczyĂciÊ od góry
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fot. SFA

oczyszczalni Ăcieków,
dlatego je równieĝ naleĝy podïÈczyÊ do wentylacji kanalizacji.
Podstawowym rodzajem wentylacji jest
wywietrznik wyprowadzony ponad dach
budynku. W ten sposób musi byÊ napowietrzony przynajmniej jeden pion
w budynku, chociaĝ
warto tak wentylowaÊ wiÚcej pionów lub
¥cieki moĝna przetïoczyÊ, stosujÈc kompaktowy zestaw pompowy
wszystkie. Pozostaïe
poïÈczony z miskÈ ustÚpowÈ
piony moĝna napowielepsze sÈ zestawy odpïywowe z syfonem
trzaÊ za pomocÈ zaworów napowietrzajÈwyjmowanym od góry, co uïatwia ich czyszcych. UrzÈdzenia te umoĝliwiajÈ wpïywanie
czenie i udraĝnianie bez demontowania
powietrza do wnÚtrza instalacji, ale unieprzyboru sanitarnego.
moĝliwiajÈ wydostawanie siÚ gazów z kanalizacji.
Wentylacja instalacji
Przewody wentylacyjne powinny mieÊ na
¿eby instalacja kanalizacyjna pracowaïa pracaïej dïugoĂci te same przekroje co pion kawidïowo, musi byÊ naleĝycie wentylowana,
nalizacyjny, który obsïugujÈ, a wiÚc Ărednito znaczy napowietrzana i odpowietrzana.
cy pionów nie wolno redukowaÊ. Powinny
Napowietrzanie jest potrzebne dlatego, ĝe
siÚ one koñczyÊ swobodnym wylotem popïynÈce Ăcieki zasysajÈ za sobÈ powietrze
nad dach, zakoñczonym specjalnÈ wywiewi jeĂli na koñcu przewodu nie ma napowiekÈ umieszczonÈ na wysokoĂci od 0,5 do 1 m
trzacza, wyciÈgajÈ wodÚ z syfonów, otwierajÈc
powyĝej dachu. Ze wzglÚdu na unoszÈce siÚ
ujĂcie gazom wydobywajÈcym siÚ ze Ăcieków.
z nich uciÈĝliwe zapachy nie powinny byÊ
Odpowietrzanie natomiast sïuĝy odprowamontowane w pobliĝu okien dachowych,
dzaniu tych gazów, tak by nie napïywaïy one
czerpni powietrza itp. Przewodów wentylado pomieszczeñ, lecz uchodziïy na zewnÈtrz.
cji kanalizacji nie moĝna ïÈczyÊ z wentylacjÈ
Znaczne iloĂci tych gazów powstajÈ zwïaszcza
grawitacyjnÈ ani z przewodami spalinowymi
w szambie i osadniku gnilnym przydomowej
czy dymowymi.

Wyprowadzenie instalacji kanalizacyjnej na
zewnÈtrz budynku. Na rysunku tym pokazany
jest schemat kanalizacji ogólnospïawnej

fundament
pion
odprowadzajÈcy
Ăcieki z domu

min. 60 cm

zasuwa burzowa

min. 2%

przewód odpïywowy

Zawory napowietrzajÈce montuje siÚ zazwyczaj tuĝ za najwyĝej poïoĝonym przyborem sanitarnym. Poniewaĝ nie zawsze sÈ
one naprawdÚ szczelne, lepiej zamontowaÊ
je w miejscach, w których ewentualne nieprzyjemne zapachy nie bÚdÈ zbyt uciÈĝliwe,
czyli np. na nieuĝytkowym poddaszu lub
w jakimĂ pomieszczeniu technicznym.
UrzÈdzenia rozdrabniajÈco-przepompowujÈce
Jeĝeli do instalacji kanalizacyjnej chcemy
podïÈczyÊ przybory sanitarne zamontowane
w wiÚkszej odlegïoĂci od przewodów instalacji kanalizacyjnej (pionów lub poziomów)
lub poniĝej odprowadzenia Ăcieków do kanalizacji, musimy zastosowaÊ kanalizacjÚ
ciĂnieniowÈ. SïuĝÈ do tego poïÈczone z miskÈ ustÚpowÈ lub umywalkÈ urzÈdzenia rozdrabniajÈco-przepompowujÈce, które tïoczÈ
Ăcieki do pozostaïej, grawitacyjnej czÚĂci instalacji. W ten sposób Ăcieki mogÈ byÊ przetïoczone na odlegïoĂÊ nawet do kilkudziesiÚciu metrów i wysokoĂÊ do kilku metrów.

Kanalizacja na zewnÈtrz
budynku
Najwygodniejszym sposobem pozbywania siÚ
Ăcieków z domu jest podïÈczenie instalacji do
sieci kanalizacyjnej. Tam, gdzie nie ma moĝliwoĂci podïÈczenia domu do sieci, pozostaje
zbiornik bezodpïywowy i wywóz Ăcieków lub
teĝ wybudowanie oczyszczalni przydomowej.
Elementy kanalizacji na zewnÈtrz budynku
Gïówny przewód odpïywowy. Jest to wyprowadzony na zewnÈtrz budynku najniĝszy
element domowej instalacji kanalizacyjnej, poïÈczony w studzience rewizyjnej z przewodem
kanalizacji zewnÚtrznej albo doprowadzony
do zbiornika bezodpïywowego lub przydomowej oczyszczalni Ăcieków. Odcinek przewodu
odpïywowego miÚdzy budynkiem a studzienkÈ rewizyjnÈ traktuje siÚ jako element instalacji domowej, a przykanalik, czyli studzienkÚ wraz z przewodem kanalizacyjnym, uwaĝa
siÚ za czÚĂÊ kanalizacji zewnÚtrznej.
Gïówny przewód odpïywowy, wykonywany
zazwyczaj z rur PE-HD, PVC-U lub PP, powinien byÊ wyprowadzony na zewnÈtrz budynku
na gïÚbokoĂci minimum 60 cm (liczÈc od jego
wierzchu), aby nie zamarzaïy w nim Ăcieki.
Wpusty. OdwadniajÈ utwardzone powierzchnie poza budynkiem, takie jak
balkon, taras, podjazd lub dach pïaski.
Wykonane sÈ z tworzywa, stali nierdzewnej lub ĝeliwa. Wpusty skïadajÈ siÚ z: rusztu
wlotowego, korpusu odpïywowego, osadnika i ewentualnie zamkniÚcia syfonowego.
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fot. Kessel

ïatwo dostÚpnym, najczÚĂciej umieszcza
w zamykanej studzience na zewnÈtrz budynku i blisko domu, lub
wewnÈtrz domu, blisko przejĂcia gïównego
przewodu odpïywowego przez fundamenty.
Przykanalik. Powinien mieÊ ĂrednicÚ minimum 160 mm i spadek co najmniej 2%
w kierunku odpïywu
Do odwadniania powierzchni pïaskich wykorzystuje siÚ wpusty
Ăcieków. Wykonuje siÚ
Przy wpustach podwórzowych ruszty pogo z takich samych rur, jak pozostaïe elewinny byÊ dostosowane do obciÈĝeñ komumenty kanalizacji zewnÚtrznej.
nikacyjnych.
Odprowadzenie wody deszczowej. ¿eby
PodïÈczenie do sieci kanalizacyjnej
odprowadziÊ wody opadowe do kanalizacji
Zaleĝnie od warunków technicznych przyogólnospïawnej lub deszczowej (o ile mamy
ïÈczenia, okreĂlonych przez lokalne przedtakÈ moĝliwoĂÊ), naleĝy poïÈczyÊ rury spustosiÚbiorstwo wodociÈgów i kanalizacji,
we odprowadzajÈce wodÚ zebranÈ przez rynny z przewodem odpïywowym. Przewodem
tym Ăcieki sÈ doprowadzane do pionu kanalizacyjnego lub gïównego przewodu odpïywowego. ¥rednica przewodów odpïywowych
powinna byÊ mniejsza niĝ Ărednica rury spustowej i nie mniejsza niĝ 100 mm.
Rurami spustowymi odprowadza siÚ takĝe
wody opadowe z zewnÚtrznych powierzchni
pïaskich: tarasu, balkonu, podjazdu.
Studzienka kanalizacyjna – rewizyjna.
Jest niezbÚdnym elementem kanalizacji zewnÚtrznej: sïuĝy do kontroli i czyszczenia
przewodu odpïywowego i przykanalika.
Studzienki wykonuje siÚ zazwyczaj z tworzyw sztucznych. MajÈ ĂrednicÚ 200–315 mm
i od góry przykryte sÈ wïazem teleskopowym
z pokrywÈ ĝeliwnÈ. Studzienka do wody deszczowej u doïu ma takĝe osadnik.
Tak dziaïa kanalizacja rozdzielcza
Zasuwa burzowa. Chroni wyposaĝone
w przybory sanitarne pomieszczenia poniĝej terenu przed zalaniem w wyniku cofania Ăcieki odprowadza siÚ do kanalizacji ogólsiÚ Ăcieków. ZasuwÚ montuje siÚ w miejscu
nospïawnej lub rozdzielczej.
Kanalizacja ogólnospïawna zbiera Ăcieki
bytowe i deszczowe do
wspólnego kolektora.
Kanalizacja rozdzielcza skïada siÚ z oddzielnych kolektorów,
do których oddzielnie wpïywajÈ Ăcieki by-

fot. Kessel

¿eby zwiÚkszyÊ
bezpieczeñstwo dziaïania
instalacji warto zastosowaÊ
zasuwÚ burzowÈ
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towo-gospodarcze, czyli powstajÈce w domach, i Ăcieki deszczowe (wody opadowe):
w tej drugiej sytuacji wykonuje siÚ dwa niezaleĝne podïÈczenia do sieci kanalizacyjnej.
PodïÈczenie kanalizacyjne skïada siÚ
z opisanej juĝ studzienki kanalizacyjnej
na terenie posesji, do której z jednej strony
podïÈczony jest gïówny przewód odpïywowy, z drugiej – przykanalik.
Zakïad wodociÈgów i kanalizacji wykonuje przykanalik i na nasz koszt podïÈcza go do
wykonanej przez nas studzienki rewizyjnej.
Przykanalik jest wïasnoĂciÈ odbiorcy Ăcieków.
Przydomowe oczyszczalnie Ăcieków
Warunki lokalne. Przydomowa oczyszczalnia Ăcieków to bardzo skuteczny i wygodny
sposób utylizacji Ăcieków w domach budowanych na terenach bez sieci kanalizacyjnej. Chociaĝ jej wykonanie jest doĂÊ kosztowne, w trakcie eksploatacji koszty sÈ juĝ
niewielkie (najtañsza oczyszczalnia dla

Ăcieki opadowe
Ăcieki bytowo-gospodarcze

czteroosobowej rodziny z drenaĝem rozsÈczajÈcym to koszt np. 3500 zï, natomiast
jednorazowy wywóz szamba to wydatek
150–300 zï, a zdarzajÈ siÚ juĝ ceny 500 zï).
Niestety oczyszczalniÚ moĝna zbudowaÊ
tylko w nastÚpujÈcych warunkach:
Odpowiednia wielkoĂÊ dziaïki. Powinna
byÊ taka, by moĝna byïo zachowaÊ minimalne odlegïoĂci oczyszczalni od ujÚcia wody
– wïasnego i sÈsiadów oraz odlegïoĂci od
granicy posesji i budynku mieszkalnego.
ChïonnoĂÊ gruntu. Grunt musi byÊ przepuszczalny w takim stopniu, ĝeby wchïonÈï
oczyszczone Ăcieki. ¥cieki moĝna takĝe odprowadzaÊ do pobliskiego zbiornika – jezio-
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A – 5 m*
B–5m
od okien
i drzwi
C – 15 m
od studni
D–2m
od drogi
i dziaïki
sÈsiada

osadnik
gnilny

E–3m
od drzew
drenaĝ
rozsÈczajÈcy

F – 30 m
od studni

¿eby móc zbudowaÊ oczyszczalniÚ, musimy zachowaÊ wymagane minimalne odlegïoĂci od osadnika
gnilnego i drenaĝu do studni, granicy dziaïki, drzew
*Osadnik gnilny moĝe byÊ usytuowany w bezpoĂrednim sÈsiedztwie budynku, pod warunkiem wyprowadzenia odpowietrzenia przez instalacjÚ kanalizacyjnÈ co najmniej 0,6 m powyĝej górnej krawÚdzi okien i drzwi
zewnÚtrznych w budynku. W przeciwnym razie odlegïoĂÊ osadnika od budynku musi wynosiÊ min. 5 m.

odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej
Ăcieki
gazy fermentacyjne
Ăcieki podczyszczone
przepïyw powietrza

kominek
napowietrzajÈcy

odpïyw
podczyszczonego Ăcieku
odprowadzenie gazów
fermentacyjnych

studzienka rozdzielcza
rura rozsÈczajÈca

koĝuch osadowy
dopïyw Ăcieków

ra, rzeki, rowu melioracyjnego, jednak na to
naleĝy uzyskaÊ pozwolenie wodno-prawne,
a same Ăcieki muszÈ byÊ oczyszczone
w stopniu okreĂlonym w pozwoleniu.
Niski poziom wód gruntowych. Jest to wymóg wynikajÈcy z ryzyka wypchniÚcia z ziemi osadnika gnilnego siïami wyporu hydrostatycznego. Ponadto najpopularniejszy
sposób doczyszczania Ăcieków – w drenaĝu
rozsÈczajÈcym – moĝe byÊ stosowany tylko
wówczas, gdy poziom wód gruntowych wynosi minimum 1,5 m pod powierzchniÈ terenu.
Sposób odprowadzenia Ăcieków zaleĝy takĝe
od decyzji lokalnych wïadz. Konkretne rozwiÈzanie moĝe byÊ narzucone w pozwoleniu
na budowÚ i wynikaÊ z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Dziaïanie oczyszczalni. Przydomowe
oczyszczalnie Ăcieków dziaïajÈ dwuetapowo. Niezaleĝnie od rodzaju oczyszczalni Ăcieki wpïywajÈ najpierw do osadnika gnilnego i tam sÈ wstÚpnie oczyszczane.
Dopiero drugi etap oczyszczania jest zróĝnicowany, a dobiera siÚ go stosownie do warunków gruntowo-wodnych na dziaïce,
moĝliwoĂci wykonania i sfinansowania inwestycji i od decyzji wïadz lokalnych.
WstÚpne oczyszczanie Ăcieków w osadniku gnilnym. ¥cieki bardzo powoli przepïywajÈ przez specjalny zbiornik z tworzyw
sztucznych (najczÚĂciej PE-HD) lub ĝelbetu.
W tym czasie zachodzÈ dwa zjawiska:
– na powierzchniÚ wypïywajÈ tïuszcze
i inne zwiÈzki lĝejsze od Ăcieków,
a

klarowne Ăcieki
keramzyt

flotacja
zanieczyszczeñ
sedymentacja zawiesiny

osad organiczny
osad mineralny

fot. Poz-Plast

W osadniku gnilnym nastÚpuje wstÚpne oczyszczenie Ăcieków

Oczyszczalnia z drenaĝem rozsÈczajÈcym: w gotowym wykopie (a), schemat budowy (b)
b

rury drenaĝowe
osadnik gnilny

studzienka
rozprowadzajÈca

kominek
napowietrzajÈcy

ĝwir

min. 1,5 m
zwierciadïo wody gruntowej
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Woda i kanalizacja

wentylacja pionu
kanalizacyjnego
studzienka
rozdzielcza

pion
kanalizacyjny
osadnik gnilny

kominek
napowietrzajÈcy

filtr
piaskowy
studzienka
zbiorcza

Oczyszczalnia z filtrem piaskowym

– na dno opadajÈ czÈsteczki ciÚĝsze od
Ăcieków. Osad ten ulega fermentacji pod
wpïywem bakterii beztlenowych, dziÚki
czemu na dnie osadnika pozostaje niewielka
warstwa osadu.
Koĝuch i osad usuwa siÚ wozem asenizacyjnym raz na dwa-trzy lata.
WielkoĂÊ zbiornika jest taka, ĝeby pomieĂciï on Ăcieki powstajÈce w domu przez dwa-trzy dni, ale nie powinny one pozostawaÊ
w osadniku dïuĝej, by nie zaczÚïy gniÊ.
Osadnik gnilny wymaga wentylowania.
Najlepszym sposobem jest podïÈczenie go
do najbliĝszego pionu kanalizacyjnego
w budynku, zakoñczonego wywiewkÈ na
dachu.
Doczyszczanie. Po wstÚpnym oczyszczeniu w osadniku gnilnym Ăcieki sÈ doczyszczane w:
– drenaĝu rozsÈczajÈcym,
– filtrze piaskowym,
– zïoĝu biologicznym,
– w oczyszczalni z osadem czynnym.

drenaĝ
zbierajÈcy

drenaĝ
rozprowadzajÈcy

obsypka
z kruszywa

Rodzaje oczyszczalni:
Oczyszczalnia z drenaĝem rozsÈczajÈcym. Jest to najtañszy i najbardziej popularny sposób oczyszczania Ăcieków.
Oczyszczalnia jest prosta w budowie, dziÚki czemu moĝna jÈ wykonaÊ nawet samodzielnie. Polega to na uïoĝeniu ciÈgu rur
drenarskich, które rozprowadzÈ Ăcieki równomiernie w gruncie, gdzie ulegaÊ bÚdÈ
ostatecznemu rozkïadowi.
Na oczyszczalniÚ z drenaĝem do domu dla
czteroosobowej rodziny potrzeba ok. 50 m2
powierzchni terenu. Grunt powinien mieÊ
odpowiedniÈ przepuszczalnoĂÊ, a najwyĝszy
stan wód gruntowych nie powinien siÚgaÊ
1,5 m poniĝej drenaĝu. PrzepuszczalnoĂÊ
gruntu nie moĝe byÊ ani za maïa, ani za duĝa,
gdyĝ wtedy Ăcieki odpïywaïyby do gruntu niedostatecznie oczyszczone.
Drenaĝ rozsÈczajÈcy wymaga zachowania
odpowiednich odlegïoĂci od drenaĝu do innych obiektów na dziaïce: szczególnie trudne jest zachowanie 30-metrowej odlegïoĂci

drenaĝu od studni wïasnej lub sÈsiada.
Jeĝeli poziom wód gruntowych jest zbyt
wysoki i nie moĝna zachowaÊ 1,5-metrowej
odlegïoĂci pomiÚdzy ich poziomem a drenaĝem, moĝna sztucznie podnieĂÊ poziom drenaĝu, stosujÈc tzw. kopiec filtracyjny.
Filtr piaskowy. Stosuje siÚ go, gdy poziom wód gruntowych jest zbyt wysoki lub
gdy grunt jest zbyt sïabo przepuszczalny.
Oczyszczone w filtrze Ăcieki moĝna wtedy
wprowadziÊ do takiego gruntu przez studniÚ chïonnÈ lub odprowadziÊ je do pobliskiego zbiornika wodnego.
Filtr piaskowy jest zmodyfikowanÈ wersjÈ
drenaĝu rozsÈczajÈcego. Filtr ukïada siÚ
w wykopie szczelnie odizolowanym od gruntu i wypeïnia siÚ piaskiem lub ĝwirem.
¥cieki wpïywajÈ do niego rurami drenarskimi i po oczyszczeniu na zïoĝu mineralnym
sÈ zbierane przez drugi ciÈg rur i odprowadzane do odbiornika. Aby filtr nie przemarzaï zimÈ, warto go ociepliÊ od góry warstwÈ
sïomy lub keramzytu.
W oczyszczalniach takich stosuje siÚ dwa
rodzaje filtrów: poziomy albo skuteczniejszy
od niego filtr pionowy: róĝniÈ siÚ one sposobem rozmieszczenia drenaĝy i warstw filtracyjnych. W filtrze poziomym Ăcieki przepïywajÈ poziomo, w pionowym – pionowo.
Zïoĝa roĂlinne. SÈ wykonane tak jak filtr
piaskowy, lecz od góry sadzi siÚ na nich roĂliny bagienne, gïównie trzcinÚ, païkÚ wodnÈ
lub wierzbÚ krzewiastÈ. Ich korzenie wrastajÈ w gïÈb filtra i tworzÈ dobre warunki do rozkïadu Ăcieków przy udziale bakterii tlenowych
i beztlenowych. Ponadto korzenie spulchniajÈ
zïoĝe i dziÚki temu nie zamula siÚ on osadem.
Ponadto doprowadzajÈ w gïÈb filtra tlen.
Stosuje siÚ je na dziaïkach o duĝej powierzchni, których czÚĂÊ moĝe zostaÊ wykorzystana na stworzenie ekosystemu bagiennego.

fot. Archiwum BD

gruby ĝwir lub
tïuczeñ
 5–8 cm

elastyczna rura
do regulacji
poziomu
Ăcieków

osadnik gnilny
folia

Oczyszczalnia trzcinowa: wyglÈda naprawdÚ atrakcyjnie (a), schemat budowy (b)
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piasek lub drobny ĝwir
– gr. warstwy 60–70 cm

gruby ĝwir lub
tïuczeñ
 5–8 cm
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Oczyszczalnia kompaktowa (na zdjÚciu ze
zïoĝem biologicznym) zajmuje niewiele miejsca,
a Ăcieki sÈ oczyszczone w bardzo wysokim stopniu

OdlegïoĂÊ:
od wód gruntowych musi wynosiÊ
minimum 1,5 m,
od ujÚcia wody – minimum 30 m,
od granicy dziaïki i drogi – minimum
2 m.
Studnia powinna mieÊ ĂrednicÚ 1 m,
a powierzchnia wsiÈkania – 1 m2 na 1 mieszkañca.
Woda powinna wypïywaÊ ze studni nie tylko
przez dno, ale takĝe przez Ăcianki boczne.

Wypeïnienie zïoĝa dobierane jest indywirura wywiewna
dualnie przez projektanta do iloĂci i jakoĂci
Ăcieków.
OdlegïoĂÊ studni chïonnej, do której oddopïyw Ăcieków
pïyta osïaniajÈca
prowadzane sÈ Ăcieki od studni, z której
piasek
czerpana jest woda, wynosi min. 30 m.
glina
Oczyszczalnie kompaktowe. ZajmujÈ barĝwir
dzo maïo miejsca – caïa oczyszczalnia moĝe
mieĂciÊ siÚ w jednym zbiorniku Ărednicy
juĝ od 1,5–2 m. DziÚki temu moĝna je stosowaÊ na maïych dziaïkach, na których nie
ma miejsca na drenaĝ, zwïaszcza takich,
Tak wyglÈda studnia chïonna
w których pobliĝu sÈ wody powierzchniowe.
Oczyszczone Ăcieki moĝna takĝe odprowadzaÊ do studni chïonnej, pamiÚtajÈc jednak
SÈ dwa rodzaje oczyszczalni kompaktoo ograniczeniach w jej stosowaniu. CzÚsto
wych: ze zïoĝem biologicznym i z osadem
warunkiem uzyskania pozwolenia na odproczynnym.
wadzanie Ăcieków do zbiornika wody stoW obydwu proces rozkïadu Ăcieków przejÈcej jest wysoki stopieñ oczyszczenia ĂcieprowadzajÈ mikroorganizmy, gïównie bakków, moĝliwy do uzyskania wïaĂnie w takich terie tlenowe.
oczyszczalniach. Dlatego na niektórych tereW oczyszczalniach ze zïoĝem biologicznym
nach, np. nad jeziorami, gminy zgadzajÈ siÚ
rozwijajÈ siÚ one na specjalnym materiale,
jedynie na taki rodzaj oczyszczalni.
którym wypeïniony jest zbiornik.
DziÚki temu, ĝe zbiorniki sÈ hermetyczne,
W oczyszczalniach z osadem czynnym minie wydobywajÈ siÚ z nich ĝadne zapachy,
kroorganizmy te pïywajÈ w Ăciekach.
oczyszczalnia nie
jest wiÚc uciÈĝliwa dla ludzi.
Praca oczyszczalni kompaktowych jest
A – 5 m od okien i drzwi
caïkowicie zautomatyzowana.
B – 5 m od granicy
sÈsiedniej dziaïki lub
Niestety ich
drogi
wadÈ jest wysoki
koszt inwestycyjC – 15 m od studni
ny i staïe koszty
eksploatacyjne zwiÈzane
z zasilaniem
Wymagane odlegïoĂci od szamba do najwaĝniejszych miejsc na posesji
prÈdem.

fot. Pipelife

fot. Ekofinn-Pol

Kiedy moĝna
zbudowaÊ studniÚ
chïonnÈ?

Bezodpïywowy zbiornik na Ăcieki

Oczyszczalnie z osadem czynnym sÈ bardzo wraĝliwe na nierównomierny dopïyw
Ăcieków, o wiele bardziej niĝ pozostaïe typy
oczyszczalni, w tym takĝe oczyszczalnie ze
zïoĝem biologicznym.
Bezodpïywowe zbiorniki na Ăcieki
Zbiorniki te, potocznie nazywane szambami, to czÚsto jedyny sposób na odprowadzenie Ăcieków z domu na terenach nieskanalizowanych. BudujÈc je, trzeba zachowaÊ
minimalne odlegïoĂci od ujÚcia wody, budynku i dziaïki pokazane na rysunku.
Koszt wykonania szamba jest doĂÊ niski,
niestety droga jest jego eksploatacja.
Zbiornik bezodpïywowy zazwyczaj kupuje siÚ gotowy. Moĝna teĝ wykonaÊ go samemu, pod warunkiem ĝe uda siÚ go nam skutecznie i trwale uszczelniÊ, co wcale nie jest
ïatwe, w przeciwnym razie wysÈczajÈce siÚ
z niego Ăcieki bÚdÈ zatruwaïy grunt i okoliczne wody. Do przechowywania Ăcieków
produkuje siÚ zbiorniki z tworzyw sztucznych lub ĝelbetu.
Zbiorniki z tworzyw sztucznych sÈ lekkie, ïatwe w montaĝu, odporne na dziaïanie
Ăcieków, ale ïatwiej je uszkodziÊ, a ponadto
wymagajÈ zakotwienia w gruncie, ĝeby
w razie podniesienia siÚ poziomu wód gruntowych nie zostaïy wypchniÚte z gruntu
przez siïy wyporu hydrostatycznego.
Zbiorniki ĝelbetowe sÈ tanie i solidne,
choÊ ze wzglÚdu na ciÚĝar ich transport
i montaĝ sÈ kïopotliwe, ale po 20-letniej eksploatacji zbiorniki takie mogÈ ulec korozji
biologicznej.
PojemnoĂÊ uĝytkowÈ zbiornika, czyli tÚ,
w której gromadzone sÈ Ăcieki, dobiera siÚ
stosownie do liczby mieszkañców domu,
iloĂci produkowanych Ăcieków oraz czÚstotliwoĂci opróĝniania szamba.
¥cieki powinny byÊ wywoĝone co 2–3 tygodnie, w przeciwnym razie moĝe nastÈpiÊ
ich gnicie.
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