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5 Układy i wyposażenie sieci kanalizacyjnej 

5.1 Ścieki 

Ścieki – to zużyte ciecze, roztwory, koloidy lub zawiesiny, a także odpadowe ciała 
stałe odprowadzane za pomocą rurociągów do odbiorników naturalnych, jakimi mogą 
być zbiorniki lub cieki wodne, doły gnilne itp. 

W postaci ścieków odprowadza się odpadowe substancje przemysłowe 
oraz odpady żywnościowe i fekalia z miejskich i osiedlowych gospodarstw domowych. 
Ze względu na dużą szkodliwość biologiczną ścieków, zarówno komunalnych, jak 
i przemysłowych, przed odprowadzeniem do odbiornika powinno się poddawać 
je oczyszczeniu w oczyszczalniach. 

5.1.1 Podział ścieków 

Ścieki powstają zarówno w gospodarstwach domowych, jak i większych 
lub mniejszych zakładach przemysłowych. Mogą pochodzić również ze spływów 
powierzchniowych na terenach rolniczych itp. Ponieważ ścieki te różnią się od siebie 
składem, podzielono je na trzy grupy: 

 ścieki bytowe (komunalne); 

 ścieki przemysłowe; 

 ścieki opadowe. 

Osobną grupę ścieków stanowią wody zrzutowe z zakładów energetycznych 
(tzw. wody pochłodnicze) charakteryzujące się dużą czystością biologiczną, ale i wysoką 
temperaturą. Na tę grupę ścieków mówimy, że są to wody „umownie czyste”. 

Ścieki odprowadzane są do wód powierzchniowych za pośrednictwem 
kanalizacji lub są do nich bezpośrednio zrzucane. 

5.1.2 Kanalizacja 

Jest to system rur, koryt i kolektorów służący do odprowadzania ścieków 
sanitarnych (kanalizacja sanitarna), deszczowych (kanalizacja deszczowa) 
lub sanitarnych i deszczowych (kanalizacja ogólnospławna). W niektórych 
aglomeracjach miejskich o ciasnej zabudowie stosowana bywa również kanalizacja do 
odprowadzania odpadów stałych (śmieci) w postaci rozdrobnionej. 



 

 
 

 
3 

 
Kurs: Sieci wodociagowe i kanalizacyjne 

 
 

Rysunek 5.1 Rury kanalizacyjne PVC przed montażem 

Źródło: http://pl.fotolia.com/  

5.2 Systemy kanalizacyjne konwencjonalne i niekonwencjonalne 

5.2.1 Rodzaje kanalizacji 

Przepływ ścieków zewnętrzną siecią kanalizacyjną odbywa się przeważnie 
w sposób grawitacyjny. W niektórych przypadkach stosowane są układy pracujące 
pod ciśnieniem – jako podciśnieniowe lub nadciśnieniowe.  

Systemy kanalizacji można podzielić ze względu na spełniane przez nią zadania: 

 kanalizacja pełna – odprowadzająca wszystkie rodzaje ścieków. Jej budowa 
zależy od tego, czy wszystkie rodzaje ścieków odprowadza się jednym kanałem, 
czy też ścieki bytowo-gospodarcze i przemysłowe jednym, a opadowe – drugim 
kanałem; 

 kanalizacja częściowa – odprowadzająca ścieki bytowe i przemysłowe lub – 
w wybranych rejonach – tylko ścieki opadowe. Jest wykonywana w mniejszych 
miastach charakteryzujących się luźną zabudową, spadkiem terenu w kierunku 
odbiorników naturalnych, przepuszczalnością gruntów i niskim poziomem wód 
gruntowych. W takim przypadku możemy ułożyć tylko sieć kanalizacyjną 
do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych, a wody 
opadowe wsiąkają w grunt lub spływają po jego powierzchni. Kanalizacja 
częściowa może być rozdzielcza lub półrozdzielcza. 

Budowane obecnie systemy usuwania ścieków można ogólnie podzielić na dwa 
typy:: 

 kanalizacja konwencjonalna zewnętrzna – może być realizowana – 
w zależności od sposobu odprowadzania ścieków – jako grawitacyjna: 

− w systemie kanalizacji ogólnospławnej – jest to system, w którym wszystkie 
rodzaje ścieków są odprowadzane jednym, wspólnym kanałem, 

− w systemie kanalizacji rozdzielczej – jest to system, w którym 
do odprowadzania ścieków służą dwie odrębne sieci kanalizacyjne. Jedna – 
ściekowa – odprowadza ścieki bytowo-gospodarcze i przemysłowe, a druga 
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sieć – opadowa – odprowadza ścieki opadowe najkrótszą drogą 
do odbiornika, 

− w systemie kanalizacji półrozdzielczej – jest to system, w którym 
do odprowadzania ścieków służą dwie sieci kanalizacyjne. Od sieci 
rozdzielczej różni się tym, że te dwie sieci są połączone ze sobą specjalnym 
urządzeniem, tzw. separatorem. Dzięki temu urządzeniu najbardziej 
zanieczyszczona część ścieków opadowych zostaje skierowana do kanałów 
odprowadzających ścieki sanitarne i następnie do oczyszczalni, 

− w systemie mieszanym – jest to system, w którym część jednostki osadniczej 
posiada system ogólnospławny, a część system kanalizacji rozdzielczej. 

 kanalizacja niekonwencjonalna – jest systemem alternatywnym względem 
kanalizacji grawitacyjnej. Niekonwencjonalność tych systemów polega 
na mechanicznym wymuszeniu w sieci kanalizacyjnej różnicy ciśnień, dzięki której 
odbywa się przepływ ścieków. Kanalizacja ta znajduje zastosowanie 
w przypadkach, gdy brak jest naturalnych spadków terenu, kiedy występuje 
wysoki poziom wód gruntowych, w niekorzystnych warunkach gruntowych, 
przy małej gęstości zaludnienia oraz gdy ścieki pojawiają się okresowo. 

Stosuje się następujące systemy kanalizacji: 

− nadciśnieniową – stosowane pompy zatapialne wywołują nadciśnienie, dzięki 
czemu ścieki spływają do urządzeń zbiornikowo-tłocznych, skąd 
są transportowane przewodami ciśnieniowymi do kolektorów 
grawitacyjnych lub oczyszczalni ścieków, 

− podciśnieniową – zastosowane pompy próżniowe wywołują podciśnienie 
w sieci, co powoduje przepływ ścieków1. 

 

Rysunek 5.2 Generalny podział systemów kanalizacyjnych ze względu na przepływ ścieków 

Źródło: Opracowanie własne 

 

                                                                 
 
 

1http://www.tb.resman.pl/bud/technikum/05i.pdf 
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Rysunek 5.3 Szczegółowy podział kanalizacji niekonwencjonalnej ze względu na warunki działania 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 

Rysunek 5.4 Szczegółowy podział kanalizacji konwencjonalnej ze względu na warunki działania 

Źródło: Opracowanie własne 

5.3 Sieć kanalizacji sanitarnej 

Sieć kanalizacyjna jest własnością odbiorcy ścieków – najczęściej jest 
to przedsiębiorstwo zajmujące się również dostawą wody. 

Sieć to system rur, uzbrojenie i urządzenia kanalizacyjne, które znajdują się poza 
budynkiem (granicami nieruchomości). 

Sieć kanalizacyjna sanitarna zbudowana jest z kolektorów, czyli przewodów 
(zazwyczaj wielkośrednicowych), prowadzących ścieki do oczyszczalni i odbiornika. 
Kolektory prowadzone są głęboko pod ziemią, co zabezpiecza je przed wpływem 
warunków atmosferycznych. Stare kolektory często są wysokimi (3 m) kanałami 
wykonanymi np. z cegły kanalizacyjnej. W miarę możliwości przebieg przewodów jest 
zgodny z linią drogi. Takie rozwiązanie pozwala na łatwe włączanie nowych odbiorców 
do sieci. 

5.4 Układy sieci kanalizacyjnej i ich charakterystyka 

Szczegóły dotyczące tej części treści omówione zostały w prezentacji 
pt. „Układy sieci kanalizacyjnej”. Zapoznaj się z nią. 

KANALIZACJA 
NIEKONWENCJONALNA 

Nadciśnieniowa Podciśnieniowa 

KANALIZACJA 
KONWENCJONALNA 

 

Grawitacyjna Grawitacyjno-
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5.5 Charakterystyka kanalizacji 

5.5.1 Kanalizacja ogólnospławna 

Jedna sieć kanałów odprowadza ścieki bytowe, przemysłowe i opadowe. 
Przelewy burzowe stosuje się w celu odciążenia oczyszczalni ścieków i zmniejszenia 
wymiarów rur. W przypadku wystąpienia nawalnego deszczu odprowadzają one 
mieszaninę ścieków wprost do odbiornika, np. do rzeki. 

5.5.2 Kanalizacja rozdzielcza  

Polega na odprowadzeniu ścieków bytowych i przemysłowych jednymi kanałami, 
natomiast drugimi kanałami odprowadzane są ścieki opadowe. Przy stosowaniu tego 
systemu w każdej ulicy znajdują się dwa kanały: 

− jeden kanał – o mniejszej średnicy i głębiej położony, który odprowadza 
ścieki bytowe i przemysłowe, 

− drugi kanał – założony znacznie płycej, lecz o większej średnicy, który 
odprowadza ścieki opadowe. 

Zalety: 

 brak niebezpieczeństwa podtopienia piwnic wodami cofającymi się; 

 kanały do odprowadzania ścieków bytowych mają małe przekroje, co gwarantuje 
korzystne prędkości i napełnienia. 

Wady: 

 sieć podwójnych kanałów; 

 podwójne połączenia z budynkami; 

 zwiększone koszty oczyszczania i utrzymania. 

5.5.3 Kanalizacja półrozdzielcza 

System kanalizacji półrozdzielczej, stosowany zwłaszcza przy modernizacjach 
istniejących systemów rozdzielczych czy przebudowywanych ogólnospławnych, jest 
najczęściej dwuprzewodowy. Pierwsza fala opadu (zanieczyszczona) jest kierowana 
za pośrednictwem separatorów z sieci deszczowej do kanałów prowadzących ścieki 
bytowe i przemysłowe natomiast dalsze partie opadów są odprowadzane bezpośrednio 
do odbiorników. Ten system kanalizacji jest najbardziej kosztowny, ponieważ oprócz 
wysokich kosztów inwestycyjnych, charakterystycznych dla kanalizacji rozdzielczej, 
pojawiają się koszty budowy separatorów. 
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5.5.4 Kanalizacja ogólnospławna, rozdzielcza i półrozdzielcza – schematy 

Rysunek 5.5 Schematy kanalizacji ogólnospławnej, rozdzielczej i półrozdzielczej 

Źródło: http://mailgrupowy.pl/shared/resources/11616,planowanie-infrastruktury-
technicznej/28404,kanalizacja-kanalizacja-dla-studentow 

 

http://mailgrupowy.pl/shared/resources/11616,planowanie-infrastruktury-technicznej/28404,kanalizacja-kanalizacja-dla-studentow
http://mailgrupowy.pl/shared/resources/11616,planowanie-infrastruktury-technicznej/28404,kanalizacja-kanalizacja-dla-studentow
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5.5.5 Kanalizacja grawitacyjna, ciśnieniowa i podciśnieniowa – schematy 

Rysunek 5.6 Schematy kanalizacji: a) grawitacyjnej, b) ciśnieniowej, c) podciśnieniowej 

1 – budynek, 2 – przykanalik, 3 – kanał ściekowy, 4 – kolektor ściekowy, 5 – studzienka  
kanalizacyjna, 6 – pompownia ścieków, 7 – oczyszczalnia ścieków, 8 – kolektor odprowadzający  

ścieki oczyszczone do odbiornika, 9 – rzeka, 10 – przydomowa pompownia ścieków, 11 – przewód  
ciśnieniowy, 12 – przyłącze do płukania (hydrant), 13 – zawór odpowietrzająco-napowietrzający,  

14 – zasuwa odcinająca, 15 – studzienka z zaworem opróżniającym lub węzeł z zaworem  
opróżniającym, 16 – przewód podciśnieniowy, 17 – rewizja, 18 – stacja podciśnieniowa 

Źródło: http://mailgrupowy.pl/shared/resources/11616,planowanie-infrastruktury-
technicznej/28404,kanalizacja-kanalizacja-dla-studentow 

5.6 Materiały stosowane do budowy sieci kanalizacyjnej i uzbrojenia 

 Rury żeliwne i stalowe – ze względu na korozję są stosowane wyjątkowo rzadko. 

 Rury kamionkowe – są najbardziej wytrzymałe. Mogą być łączone na kielich 
uszczelniony sznurem smołowym i kitem asfaltowym. 

 Rury betonowe – są tańsze od kamionkowych. Powierzchnia wewnątrz rury jest 
zabezpieczona specjalną powłoką przyścienną i farbą asfaltową. Nie mogą być 
stosowane z wodami kwaśnymi. 

 Rury żelbetowe – stosowane do układania rur o większych średnicach 
i gdy występuje niebezpieczeństwo powstawania dużych obciążeń. 

 Kanały murowane – buduje się wprost w wykopie. Jako materiału do budowy 
kanałów murowanych używa się kamienia naturalnego (skały krzemionkowe), 
cegły i betonu lub żelbetu. Materiał musi być najwyższej jakości. Obecnie takie 
kanały są rzadko stosowane. 

 

http://mailgrupowy.pl/shared/resources/11616,planowanie-infrastruktury-technicznej/28404,kanalizacja-kanalizacja-dla-studentow
http://mailgrupowy.pl/shared/resources/11616,planowanie-infrastruktury-technicznej/28404,kanalizacja-kanalizacja-dla-studentow
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 Rury z tworzyw sztucznych: 

− systemy rur i kształtek z PVC–U przeznaczone są do budowy 
bezciśnieniowych sieci kanalizacyjnych. Połączenia wykonywane są 
za pomocą kształtek kielichowych z uszczelkami gumowymi lub uszczelkami 
z pierścieniem mocującym, 

− odcinki rur z PE (wykonanie PE 80 i PE 100) można łączyć poprzez 
połączenia mechaniczne, zgrzewanie doczołowe oraz przy pomocy złączek 
elektrooporowych, 

− rury z PP produkowane są jako kielichowe oraz jako rury dwuścienne, 
z których wewnętrzna ścianka jest gładka, a zewnętrzna – profilowana. Bosy 
koniec rury jest fabrycznie wyposażony w uszczelkę z elastomeru. 

 Rury polimerobetonowe – w swoim składzie nie zawierają cementu, a spoiwem 
jest żywica poliestrowa. W porównaniu z rurami betonowymi rury 
polimerobetonowe cechuje zwiększona odporność na ściskanie i rozciąganie. 
Sposób wykonania połączenia zależy od przyjętej technologii wykonywania sieci 
kanalizacyjnych2. 

5.7 Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej 

Uzbrojenie pozwala na dokonywanie napraw sieci i jej konserwację 
oraz właściwą eksploatację. Elementy uzbrojenia to: 

 przewietrzniki – montuje się je na kanałach sieci kanalizacyjnej między 
studzienkami włazowymi; 

 przelewy burzowe – stosowane są w sieciach deszczowych kanalizacji rozdzielczej 
do oddzielenia pierwszej, najbardziej zanieczyszczonej fali ścieków opadowych 
i skierowania ich do oczyszczalni ścieków; 

 separatory – budowane są jako kaskadowe na sieci ogólnospławnej 
lub półrozdzielczej w celu odprowadzania ścieków lub najbardziej 
zanieczyszczonych ścieków opadowych z jednego układu kanałów do drugiego; 

 syfony – stosowane są przy przejściach kanałów pod różnymi przeszkodami 
terenowymi, np. rzekami, tunelami podziemnymi, kanałami; 

 płuczki kanałowe – używa się ich do płukania kanałów. Są to zbiorniki o różnych 
objętościach, instalowane w najwyższych punktach sieci kanalizacyjnej; 

 zsypy śniegowe – budowane są na dużych przekrojach przewodów miejskiej sieci 
kanalizacyjnej systemu ogólnospławnego; 

 studzienki rewizyjne, połączeniowe i rozgałęzieniowe – budowane są w miejscach 
zmiany kierunku przewodu, zmiany przekroju, zmiany spadku i w miejscach 

                                                                 
 
 

2http://www.tb.resman.pl/bud/technikum/05i.pdf 

http://www.tb.resman.pl/bud/technikum/05i.pdf
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podłączeń kanałów bocznych. Są niezbędne do kontroli kanałów, 
ich przewietrzania i oczyszczania; 

 studzienki włazowe – studzienki o średnicy co najmniej 1,0 m. Przystosowane są 
one do wchodzenia i wychodzenia, aby można było wykonać czynności 
eksploatacyjne w kanale; 

 studzienki kaskadowe – służą do pokonywania różnic wysokości; 

 studzienki płuczące – buduje się najczęściej w górnych partiach kanałów. Są one 
najprostszym urządzeniem do ich płukania; 

 wpusty uliczne – służą do odprowadzania wód opadowych z ulic i placów3. 

Rysunek 5.7 Studzienka rewizyjna 

Źródło: http://www.marleypolska.pl/?paged=2 

                                                                 
 
 

3http://www.tb.resman.pl/bud/technikum/05i.pdf 
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