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Co wynika z projektu
W projekcie wykonanym przez in¿y-

niera instalatora powinniœmy znaleŸæ
wszystkie dane niezbêdne do prawid³o-
wego wykonania kanalizacji, tj.: œrednice
przewodów, sposoby ich rozprowadzenia,
d³ugoœci podejœæ do przyborów sanitar-
nych, spadki przewodów, miejsca monta-
¿u rewizji itp. Ponadto projekt powinien
byæ uzupe³niony w zestawienie materia-
³owe, okreœlaj¹ce wykaz podstawowych
materia³ów potrzebnych do wykonania
instalacji. U³atwia to zakup odpowiedniej
iloœci rur i kszta³tek instalatorowi lub sa-
memu w³aœcicielowi domu. 

Elementy systemu 
kanalizacyjnego
W jego sk³ad wchodz¹:

n przybory sanitarne – jako pierwszy
element instalacji, s³u¿¹ do przyjmo-
wania i odprowadzania œcieków;

n podejœcia – przewody ³¹cz¹ce urz¹dze-
nia sanitarne z przewodem spustowym
lub przewodem odp³ywowym;

n przewody spustowe (piony) – odbiera-
j¹ œcieki z poszczególnych kondygnacji

Myjemy siê, sprz¹tamy, przygotowujemy posi³ki, 
czyli korzystamy z przyborów sanitarnych, takich jak:
wanna, umywalka, sedes czy zlewozmywak. Podczas

wykonywania tych wszystkich czynnoœci powstaj¹ 
œcieki zwane bytowo-gospodarczymi, które s¹ zbierane 

i odprowadzane poza mury budynku wewnêtrzn¹
instalacj¹ kanalizacyjn¹. 
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(dziêki podejœciom) i odprowadzaj¹ je
do przewodów odp³ywowych;

n przewody odp³ywowe (poziomy) –
zbieraj¹ œcieki z pionów i transportuj¹ je
dalej do pod³¹czenia kanalizacyjnego;

n pod³¹czenie kanalizacyjne (przykana-
lik) – odprowadza œcieki z nierucho-
moœci do sieci kanalizacyjnej ze-
wnêtrznej, szamba lub przydomowej
oczyszczalni:

n osprzêt dodatkowy – zapewniaj¹cy
prawid³owe wspó³dzia³anie wszystkich
elementów. Zaliczamy do niego m.in.:
– syfony (zamkniêcia wodne) – zapo-

biegaj¹ ulatnianiu siê z instalacji
nieprzyjemnych zapachów;

– rewizje (czyszczaki) – umo¿liwiaj¹ do-
stêp do wnêtrza rury, gdy siê zapcha;

– wywiewki wentylacyjne – stanowi¹
zakoñczenie przewodów wentylacyj-
nych kanalizacji, ich zadaniem jest
wpuszczanie powietrza do pionu 
i wyrównanie ciœnienia;

– wpusty pod³ogowe (kratki odp³ywo-
we) – s³u¿¹ do odprowadzania wyla-
nej wody z pod³ogi, wiêc najczêœciej
montuje siê je w pralni lub piwnicy.

Jakie materia³y 
zastosowaæ...
Ju¿ raczej rzadko mo¿na spotkaæ 

w trakcie wykonywania kanalizacji we-
wnêtrznej w domu jednorodzinnym takie
materia³y, jak ¿eliwo czy kamionka. Rury
i kszta³tki z nich wykonane s¹ ciê¿kie 
i kruche. Obecnie najpopularniejsze s¹
instalacje kanalizacyjne wykonane z two-
rzyw sztucznych: ró¿nych odmian poli-
chlorku winylu (PVC), polipropylenu
(PP), polietylenu wysokiej gêstoœci
(HDPE). Gdy œcieki maj¹ wysok¹ tempe-
raturê i s¹ agresywne, stosuje siê tworzy-
wo GRE, czyli ¿ywicê poliestrow¹ wzmac-
nian¹ w³óknem szklanym. Wszystkie te
materia³y charakteryzuj¹ siê odpornoœci¹
na korozjê, dzia³anie wiêkszoœci chemika-
liów stosowanych w gospodarstwie domo-
wym oraz na œcieranie np. podczas trans-
portu œcieków zawieraj¹cych piasek lub
¿wir. Inn¹ istotn¹ zalet¹ s¹ ma³e opory
przep³ywu, czemu sprzyja g³adka po-
wierzchnia œcianek. Ponadto tworzywa te
s¹ lekkie, dziêki czemu ich transport,
przechowywanie i monta¿ nie sprawia
k³opotów.

Niestety poza GRE inne tworzywa
maj¹ ograniczon¹ odpornoœæ termiczn¹. 
Z tego powodu maksymalna temperatura
p³yn¹cych œcieków nie powinna przekraczaæ
zazwyczaj 60°C, a podczas przep³ywu chwi-
lowego rury wytrzymuj¹ temperaturê 95°C.

...i jak ³¹czyæ
Po³¹czenie kielichowe – w tym naj-

popularniejszym sposobie bosy koniec
rury wsuwa siê w kielich drugiej. Do
uszczelnienia po³¹czenia stosuje siê gu-
mowe uszczelki wargowe, które s¹ osadza-
ne fabrycznie w kszta³tkach przez produ-
centa. Rozwi¹zanie to zapewnia nie tylko
szczelnoœæ, ale umo¿liwia równie¿ kom-
pensacjê wyd³u¿eñ liniowych (do 10 mm
na ka¿dy 1 m rury), które powstaj¹ na
skutek dzia³ania wysokiej temperatury
œcieków.

Z³¹cze klejone – to po³¹czenie nieroz-
³¹czne (w przeciwieñstwie do po³¹czenia
kielichowego z uszczelk¹), w tym przypad-
ku stosujemy warstwê agresywnego kleju,
która powoduje niewielkie natopienie ma-
teria³u, dziêki czemu po zetkniêciu siê np.
dwóch rur nastêpuje ich trwa³e po³¹czenie.

Zgrzewanie czo³owe – polega na
tym, ¿e dwie równo przyciête koñcówki
rury nagrzewa siê do odpowiedniej tem-
peratury za pomoc¹ specjalnego urz¹dze-
nia, a nastêpnie styka ze sob¹, po osty-
gniêciu tworz¹ jeden element.

Elektromufy – stosuje siê w trudno
dostêpnych miejscach, gdzie nie mo¿na
wykonaæ zgrzewania czo³owego lub 
w przypadku napraw. Elektromufy to po-
lietylenowe pierœcienie z zatopionym
drutem oporowym. Nasuwa siê je na rury
w miejscu styku i pod³¹cza do pr¹du. Cie-
p³o wytworzone w drucie oporowym po-
woduje zgrzanie rur z muf¹.

Po³¹czenia œrubunkowe – wykorzy-
stywane s¹ tam, gdzie trzeba zapewniæ
mo¿liwoœæ roz³¹czenia rur, czyli w miej-
scach po³¹czeñ z umywalk¹ lub zlewo-
zmywakiem.

Kszta³tki kanalizacyjne
System kanalizacji wewnêtrznej ka¿-

dego z producentów obejmuje ca³y zestaw
rur i kszta³tek, które umo¿liwiaj¹ wykona-
nie instalacji zgodnie z wymaganiami za-
wartymi w projekcie �. Kszta³tki mog¹
byæ równoprzelotowe, wtedy ³¹cz¹ rury tej
samej œrednicy lub redukcyjne (zwane te¿
zwê¿kami) do po³¹czeñ rur o ró¿nych œred-
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� System kanalizacji wewnêtrznej obejmuje kompletny zestaw elementów – rur i kszta³tek, aby
bezproblemowo odprowadziæ œcieki poza budynek (fot. Pipelife)
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nicach. Do zmiany kierunku przep³ywu
œcieków wykorzystywane s¹ kolanka – za-
³amane pod k¹tem np. 15°, 30°, 45°, 67,5°,
88,5°. Trójniki i czwórniki s³u¿¹ do ³¹cze-
nia odga³êzieñ instalacji z przewodami
g³ównymi, boczne odga³êzienia maj¹ np.
k¹t 45°, 67,5°, 88,5°. Odpowiedniego typu
kszta³tki (tzw. kompensacyjne) zabezpie-
czaj¹ rury z tworzyw sztucznych przed od-
kszta³ceniem pod wp³ywem podwy¿szonej

temperatury. Asortyment obejmuje rów-
nie¿ ³¹czniki do rur bez kielicha, z³¹czki 
i nasuwki, przed³u¿enia giêtkie, korki,
oraz np. ³¹czniki do rur ¿eliwnych.

Jakie œrednice przewodów
W instalacji domowej najczêœciej sto-

suje siê rury i kszta³tki o nastêpuj¹cych
œrednicach: 50, 75, 110 i 160 mm (w pro-
jektach podaje siê te wartoœci jeszcze bar-
dzo czêsto w metrach czyli 0,05; 0,075;
0,11; 0,16 m). 

Œrednice zastosowanych rur kanaliza-
cyjnych ustalane s¹ zgodnie z nastêpuj¹-
cymi zasadami:
n œrednica po³¹czenia z pionem nie mo¿e

byæ mniejsza od œrednicy wylotu 
z przyboru;

n œrednica pionu zale¿y przede wszyst-
kim od rodzaju i liczby przyborów sa-
nitarnych oraz od iloœci œcieków prze-
p³ywaj¹cych tym przewodem. Gdy do
pionu pod³¹czamy kilka urz¹dzeñ, to
decyduje po³¹czenie o najwiêkszej
œrednicy np. w³¹czamy do wspólnego
pionu umywalkê, natrysk i miskê ustê-
pow¹, wiêc œrednica po³¹czenia wynie-

Dombudujemy2 0 0 4 6

K a n a l i z a c j a  w e w n ę t r z n a

��Zawory napowietrzaj¹ce nale¿y zawsze montowaæ pionowo (fot. Capricorn)

� Przyk³adowy schemat instalacji kanaliza-
cyjnej w domu jednorodzinnym. Monta¿ napo-
wietrzacza 110 zalecany jest na zakoñczeniu
pionu kanalizacyjnego. Gdy g³ówny pion koñ-
czy siê na dachu, montuje siê wywiewkê

Typ przyboru œrednice odp³ywu
sanitarnego z przyboru [mm]
miska ustêpowa 100 (¿eliwo), 

110 (tworzywa sztuczne)
wanna, brodzik, 
pisuar, pralka, 50
zlewozmywak, 
zmywarka
bidet 40
umywalka 40 lub 32

DN 110

DN 50

Napowietrzacz

Napowietrzacz

G³ówny przewód kanalizacyjny

Kszta³tka przejœciowa 
z rozga³êzieniem 45°

Wywiewka 
na dachu



sie – 100 mm (¿eliwo) lub 110 mm
(tworzywa sztuczne);

n œrednica przewodu odp³ywowego 
w piwnicy i poza budynkiem powinna
wynosiæ – 100 mm (¿eliwo), 110 mm
(tworzywa sztuczne) lub 150 mm (¿eli-
wo), 160 (tworzywa sztuczne). Œredni-
cê 100 oraz 110 mm mo¿na zastosowaæ
tylko wtedy, gdy w ca³ej instalacji jest
tylko jedna miska ustêpowa.

Wentylowanie instalacji 
kanalizacyjnej
Prawid³owe funkcjonowanie kanali-

zacji zale¿y m.in. od jej odpowiedniej
wentylacji. S³u¿¹ do tego rury wywiewne
lub zawory napowietrzaj¹ce. 

Piony powinny byæ wyprowadzone
jako rury wentylacyjne ponad dach na
wysokoœæ 0,5–1,0 m. Nale¿y zwróciæ uwa-
gê, aby odleg³oœæ wylotu rury od okien 
i drzwi wynosi³a co najmniej 4 m. Rur
wywiewnych nie wolno wprowadzaæ do
przewodów wentylacyjnych z pomiesz-
czeñ mieszkalnych oraz do przewodów
spalinowych.

Zawory napowietrzaj¹ce zastêpuj¹
tradycyjne rury wywiewne. Montuje siê je
wewn¹trz pomieszczeñ, np. na podda-
szach jako zakoñczenie pionów �, �. Po-
nadto zapewniaj¹ punktowe napowietrze-
nie niekorzystnie po³o¿onych przyborów
(tzn. maj¹cych d³ugie podejœcia), w takim
przypadku zawór zapobiega zassaniu wo-
dy z syfonu. 

Czego przestrzegaæ 
w trakcie uk³adania

n Przybory sanitarne takie jak: wanny,
brodziki, umywalki, zlewozmywaki
mog¹ mieæ wspólne po³¹czenie z pio-
nem, ale ka¿de z wymienionych urz¹-
dzeñ musi mieæ oddzielny syfon. Tylko
miska ustêpowa powinna mieæ odrêb-
ne pod³¹czenie, które zawsze bêdzie
znajdowa³o siê poni¿ej odp³ywów z po-
zosta³ych przyborów.

n D³ugoœæ podejœcia mierzona po trasie
przewodu nie powinna przekraczaæ: 
1 m – do miski ustêpowej, 3 m - pozo-
sta³e urz¹dzenia dla œrednicy 0,04 
i 0,05 m lub 5 m dla 0,075 m. Jeœli bê-
dzie wiêksza, nale¿y zwiêkszyæ œrednicê
podejœcia o jeden wymiar lub zamonto-
waæ dodatkowy przewód wentylacyjny.
Zapobiegnie to powstawaniu podci-
œnienia i wysysaniu wody z syfonu.

n Nale¿y umo¿liwiæ swobodny odp³yw
œcieków z przyborów, wiêc po³¹czenia 
i przewody odp³ywowe uk³adamy ze
spadkiem zgodnym z kierunkiem prze-
p³ywu œcieków. Spadek po³¹czeñ nie
powinien byæ mniejszy ni¿ 2% dla
przewodu o œrednicy 100 mm i 1,5%
dla przewodu o œrednicy 150 mm.

n Piony kanalizacyjne mo¿na prowadziæ
po wierzchu œcian wewnêtrznych, ale
szpec¹ one wygl¹d pomieszczeñ. Ponad-
to, jeœli s¹ wykonane z tworzyw sztucz-
nych to przep³ywaj¹ce przez nie œcieki
powoduj¹ ha³as. Dlatego lepiej jest mon-
towaæ rury w bruzdach œciennych lub
w tzw. szybach instalacyjnych, jednak

nie nale¿y zamurowywaæ ich na sta³e by
umo¿liwiæ dostêp do nich w razie awarii. 

n Ka¿dy wykonany w³aœciwie przewód
spustowy powinien byæ pionowy.
Ewentualne odchylenia od pionu nie
mog¹ przekraczaæ 1 mm na d³ugoœci 
1 m przewodu.

n £¹cz¹c odcinki rur nale¿y uwzglêdniæ
wyd³u¿enie termiczne materia³u. Pod-
czas wykonywania po³¹czenia kielicho-

wego dla rur o œrednicy powy¿ej 50 mm
po w³o¿eniu bosego odcinka rur do kieli-
cha nale¿y wysun¹æ go oko³o 10-15 mm
przewodu. Natomiast dla rur o œrednicy
do 50 mm dylatacja wynosi 10 mm �.

n W kompensacji bardzo istotny jest
równie¿ sposób mocowania rur do
pod³o¿a tj. stropu i œcian. Wykonuje siê
dwa typy mocowania – podparcia sta³e
i przesuwne. Na przewodach piono-
wych nale¿y stosowaæ na ka¿dej kon-
dygnacji co najmniej jedno mocowanie
sta³e zapewniaj¹ce przenoszenie obci¹-
¿eñ ruroci¹gów i jedno mocowanie
przesuwne. To drugie umo¿liwia swo-
bodny ruch (przesuw) elementu. Dla
przewodów poziomych odleg³oœci po-
miêdzy uchwytami wynosz¹ odpo-
wiednio: 1,0 m – dla rur œrednicy 
50-110 mm, 1,25 m – dla rur powy¿ej
110 mm. Warunkiem bezproblemowe-
go u¿ytkowania kanalizacji jest monta¿
takich obejm i uchwytów, aby nie
uszkadza³y one powierzchni rury.

n Instalacjê kanalizacyjn¹ mo¿na uk³a-
daæ w pomieszczeniach, w których
temperatura nie jest ni¿sza ni¿ 5°C 
i nie wy¿sza ni¿ 40°C. W przeciwnym
razie nale¿y j¹ zabezpieczyæ izolacj¹.

n Zabroniony jest monta¿ przewodów
kanalizacyjnych nad przewodami ga-
zowymi i elektrycznymi.

n Przewody poziome i przykanaliki powin-
ny byæ u³o¿one poni¿ej strefy przemarza-
nia gruntu, a wiêc na g³êbokoœci od 80 do
140 cm, zale¿nie od regionu kraju.

U¿yteczne rozwi¹zania
Urz¹dzenia do rozdrabniania i prze-

pompowywania œcieków pozwalaj¹ na
odprowadzenie œcieków z jednego lub kil-
ku przyborów znajduj¹cych siê w ³azience
oraz kuchni, do po³o¿onego wy¿ej lub
znacznie oddalonego pionu, szamba czy
kanalizacji �. Urz¹dzenie to sk³ada siê ze
zbiornika o ró¿nej pojemnoœci, pompy 
i zespo³u steruj¹cego. Œcieki sp³ywaj¹ do
zbiornika grawitacyjnie, po czym auto-
matycznie w³¹cza siê uk³ad rozdrabniaj¹-
co-przepompowuj¹cy, dziêki czemu zo-
staj¹ one przepompowane do kanalizacji.
W budynkach jednorodzinnych maj¹ za-
stosowanie dwa typy urz¹dzeñ:
n przystawki – niewielkie, wolno stoj¹ce

zbiorniki z tworzywa sztucznego.
Umieszcza siê je najczêœciej w bliskim
s¹siedztwie przyborów, z których 
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��Urz¹dzenie SANIVELOX umo¿liwiaj¹ce 
pod³¹czenie pralki, umywalki, zlewozmywaka 
i zmywarki (fot. Borysowski & Spó³ka)

� Kompensacja wyd³u¿eñ termicznych 
dla rur o œrednicy powy¿ej 50 mm

szczelina 10-15 mm
dla kompensacji
wyd³u¿eñ termicznych
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odprowadzaj¹ nieczystoœci, np. bezpo-
œrednio za misk¹ ustêpow¹ lub pod zle-
wozmywakiem. Producenci oferuj¹
ró¿ne przystawki w zale¿noœci od tego
z jakich urz¹dzeñ sanitarnych bêdzie-
my odprowadzali œcieki i ile ich bêdzie
–  jedno czy kilka. Mamy wiêc do wy-
boru urz¹dzenie dostosowane do od-
bioru œcieków z miski ustêpowej, ze
wszystkich przyborów znajduj¹cych
siê w ³azience, ³¹cznie z pralk¹, ze zle-
wozmywaka i zmywarki znajduj¹cych
siê w kuchni. W przystawce zmonto-
wana jest pompa przepompowuj¹ca,
silnik elektryczny i no¿e rozdrabniaj¹-
ce. Jeœli œcieki nie zawieraj¹ fekaliów
rozdrabniarka nie jest wymagana. Jeœli
przystawka ma odbieraæ œcieki ze zmy-
warki lub pralki istotna jest ich maksy-
malna dopuszczalna temperatura.

n kompaktowe miski ustêpowe – urz¹-
dzenia stoj¹ce z wbudowanym w³a-
snym uk³adem rozdrabniaj¹co–prze-
pompowuj¹cym znajduj¹cym siê w tyl-
niej czêœci miski. Nie wymagaj¹ one
sp³uczki i pod³¹cza siê je bezpoœrednio
do instalacji wodnej za pomoc¹ z³¹cza
elastycznego. 

Kanalizacja 
niskoszumowa 
To system rur i

kszta³tek o zwiêkszo-
nych parametrach aku-
stycznych, który na ra-
zie jest wykorzystywa-
ny przede wszystkim w
budynkach u¿yteczno-
œci publicznej, takich
jak: szpitale, sanatoria,
biblioteki, biura, czy
hotele. Proponowane
rozwi¹zania wynikaj¹ 
z ró¿nych koncepcji, ale
ogólnie przedstawiaj¹c
problem, redukcjê ha³a-
su osi¹gniêto poprzez:
opracowanie nowego
materia³u (w zale¿noœci
od producenta odpo-
wiedni rodzaj tworzywa
sztucznego wraz z do-
datkiem specjalnego
wype³nienia mineralne-

go), wprowadzenie obejm redukuj¹cych
drgania przenoszone na œciany budynku,
wypracowanie technik monta¿u instalacji
eliminuj¹cych powstawanie mostków aku-
stycznych. Producenci podaj¹ w swoich
materia³ach, ¿e dziêki tym zabiegom po-
ziom dŸwiêków generowany w rurach przez
sp³ywaj¹ce œcieki jest ni¿szy ni¿ 20 dB �,
co odpowiada szelestowi liœci w lesie. Nie-
stety kanalizacja niskoszumowa jest
znacznie dro¿sza od kanalizacji z trady-
cyjnych tworzyw sztucznych. 

n

Informacje o produktach systemów kana-
lizacyjnych oraz ceny elementów przedsta-
wiamy w rubryce Info Rynek.
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��Specjalne tworzywo oraz system uchwytów powoduj¹ obni¿enie ha³asu
zrzucanych œcieków (fot. Varsir)

reklama
BRAK REKLAMY




