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Temat: Próby szczelności instalacji kanalizacyjnej. 

  Przeglądy i udrażnianie instalacji kanalizacyjnej. 

  Sprzęt do udrażniania instalacji kanalizacyjnej. 

 

Notatki z tematów można wydrukować i wkleić lub zapisać w folderze.  

 

Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej 
 
Podczas badania szczelności instalacji kanalizacyjnej powinno przeprowadzić się sprawdzenie: 
− szczelności podejść i pionów kanalizacyjnych w czasie swobodnego przepływu wody przez przewody dla 
ścieków bytowo – gospodarczych, 
− szczelności połączeń przewodów odpływowych poprzez zalanie ich wodą powyżej kolana łączącego pion 
z przewodem odpływowym, 
− szczelności wewnętrznych pionów deszczowych poprzez zalanie ich na całej długości wodą, 
− wytrzymałości materiału z którego wykonane są wewnętrzne piony deszczowe ciśnieniem wody równym 
1,5 krotnej wysokości budynku. 
 
Instalację dla ścieków bytowo – gospodarczych i deszczowych uznaje się za szczelną, jeżeli w czasie badań 
i oględzin nie występują przecieki wody w miejscach połączeń. 
 

Sprzęt stosowany do udrażniania instalacji i urządzeń kanalizacyjnych 
 
Wstępna lokalizacja miejsca awarii następuje na podstawie kontroli poziomu ścieków w miejscu ich 
wypływu i poniżej tego miejsca.  
Dokładne zlokalizowanie miejsca awarii wymaga zastosowania narzędzi, taśm, sprężyn, drążków 
elastycznych. Sprzęt ten wprowadza się przez przybory, czyszczaki do przewodów aż do miejsca 
stanowiącego opór. Po zlokalizowaniu zapchania wprowadza się do przewodu odpowiednie narządzie 
ręczne lub mechaniczne do ich przepychania. 
 Przepychanie w pierwszej fazie prowadzi się poprzez użycie najprostszego sprzętu i sposobów. 
Podejmuje się następnie kolejne próby przebicia lub rozładowania korka, który spowodował zapchanie. Jeśli 
powodem zapchania zatoru było utknięcie w przewodzie twardego przedmiotu, to powinno podjąć się 
działania, mającego na celu wyciagnięcie go w całości. 
 Ostatecznym sposobem usunięcia niedrożności w przepływie ścieków jest demontaż zapchanego 
odcinka przewodu lub kształtki i wstawienie nowego elementu. 
 Po usunięciu przyczyny zapchania koniecznie należy instalację kanalizacyjną przepłukać  
z nagromadzonych osadów. Efektywność prac zależy od stosowanych narzędzi i sprzętu. 
Do przepychania stosuje się sprzęt ręczny i mechaniczny. 
Sprzęt ręczny to: 
− taśmy stalowe o długości 7,5 – 30 m stosowane do ustalenia miejsca zatkania i przepychania przewodów, 
− druty stalowe o długości 2,5 – 3 m oraz drążki sprężyste o grubości 20-30 mm i długości 3 m 
przystosowane do łączenia przez łączniki w długie odcinki z możliwościami założenia na koniec drutu 
końcówek o różnym przeznaczeniu, 
− spirale stalowe nazywane żmijkami lub sprężynami kanalizacyjnymi o średnicach 16, 22, 31 mm  
w odcinkach długości 2 m lub 4 m każdy, przystosowane do łączenia na długość do 30 m, 



− wycinacze korzeni, 
− przepychacze do przyborów i rur. 

    
 
Mechaniczny sprzęt do udrażniania przykanalika, po prawej sprzęt do udrażniania instalacji (podejść itp….) 
 
Przeglądy  
 Zadaniem przeglądów instalacji i urządzeń kanalizacyjnych jest kontrola i stwierdzenie 
ewentualnych uszkodzeń, ocena stanu zużycia poszczególnych ich elementów. Pozwalają one na szybkie 
usunięcie w ramach prac konserwacyjnych zauważonych usterek, przez co zapobiega się awariom  
i wyłączeniem instalacji kanalizacyjnej z użytkowania. 
 Przynajmniej dwa razy w tygodniu zbiorniki osadów powinny być czyszczone gruntownie z 
odkładających się na ich dnie osadów. 
 Czyszczenie i konserwacja odtłuszczacza polega na tym, że co dwa tygodnie, a nie rzadziej niż jeden 
raz w miesiącu, należy opróżnić go i czyścić. Odpływy powinny być czyszczone codziennie Po 
każdorazowym czyszczeniu należy odtłuszczacz ponownie napełnić czystą wodą. 
 Odbenzyniacz również po każdorazowym opróżnieniu powinien być wypełniony wodą. 
 Kontrolę i czyszczenie należy bezwzględnie przeprowadzać jeden raz w roku. 
 
Objawem niedrożności przewodów instalacji kanalizacyjnej jest zazwyczaj brak odpływu ścieków  
z przyborów lub wypływ ścieków z instalacji do niżej położonych mieszkań czy, piwnic budynku. 
 
Czyszczenie rury odpływowej 
 
Tłuszcz, włosy, odpadki kuchenne odkładają się na nierównościach rur z czasem zmniejszając średnicę 
przewodu kanalizacyjnego, a z czasem doprowadzając do całkowitego zatkania. W czasie użytkowania 
urządzeń kanalizacyjnych, aby zapobiegać temu zjawisku - powinny być używane środki chemiczne 
rozpuszczające osady.  
Jeżeli odpływ ścieków jest coraz wolniejszy lub, gdy już go nie ma - należy udrożnić: 
− z zastosowaniem ręcznej pompki do przepychania odpływów przyborów sanitarnych najczęściej 
zlewozmywaków, umywalek. Ruch tłoka do dołu spowoduje wypływ silnego strumienia wody 
wymywającego zanieczyszczenia, a ruch tłoka do góry „wzruszenie” zalegających zanieczyszczeń. 
Kilkukrotny ruch tłoka pompki spowoduje udrożnienie zatkanego przewodu. 
− z zastosowaniem przepychacza ręcznego do zlewozmywaków, umywalek. Wcześniej należy napełnić 
komorę przyboru sanitarnego wodą do 1/3 głębokości, a otwór przelewowy zamknąć uszczelnieniem, 
gruszką przepychacza poruszać kilkukrotnie w górę i w dół. Jeśli zanieczyszczeń jest niezbyt dużo - 



skuteczność działania jest prawie natychmiastowa, a jeśli znaczna ilość zanieczyszczeń odłożona jest  
w układzie kanalizacyjnym, to czynności są do wielokrotnego powtarzania, aż do czasu udrożnienia 
odpływu ścieków. 
− poprzez czyszczenie syfonu. W każdym syfonie w jego dolnej części znajduje się zamknięcie wodne 
zatrzymujące gazy kanalizacyjne. Zanieczyszczenia odkładają się w dolnej jego części. Przed odkręceniem 
dolnej nakrętki pod syfon należy podstawić naczynie, do którego odpłyną zanieczyszczenia z syfonu. 
Wnętrze syfonu umyć z użyciem detergentów, a następnie sprawdzić, czy w rurze odpływowej nie ma 
więcej zanieczyszczeń. 
Jeżeli nie ma ich, to należy założyć nakrętkę na syfon i sprawdzić odpływ ścieków z przyboru sanitarnego. 
Zanieczyszczenia zebrane w naczyniu wylać do miski ustępowej. Jeśli wcześniej zamontowany był syfon 
nierozbieralny to należy wymienić go na nowy. 
− poprzez czyszczenie rury odpływowej. Zatory z zanieczyszczeń dość często tworzą się w kolankach rur 
odpływowych, jeśli na przewodzie kanalizacyjnym nie była zamontowana rewizja, przez którą można 
włożyć sprzęt do udrażniania i zlikwidować zator. Jeżeli kształtka rewizyjna nie została założona w trakcie 
montażu, to czyszczenie rozpoczyna się od przyboru sanitarnego, albo - jeśli jest to niemożliwe - należy 
rozebrać fragment instalacji i usunąć przyczynę zatoru. 
 
Lokalizacja zatoru na przykanaliku 

W tym celu należy: 
− otworzyć pokrywę studni rewizyjnej najbliżej budynku, 
− jeżeli w osadniku studni znajduje się woda należy sprawdzić osadnik w studni rewizyjnej w ulicy, 
− jeżeli w osadniku studni nie ma wody oznacza to, że zator znajduje się ponad studnią rewizyjną, 
− jeżeli studnia rewizyjna w ulicy jest pełna wody oznacza to, że zapchany jest syfon przy kanale 
ściekowym i wówczas pomocą powinno służyć pogotowie kanalizacyjne, 
− jeżeli sprawdzane obie studnie rewizyjne są suche to zator znajduje się w budynku lub w rurze 
przykanalika. 
 
Czyszczenie przykanalika 
 
Do czyszczenia przykanalika powinien zostać użyty sprzęt specjalistyczny kanalizacyjny. Aby wyczyścić 
przewód kanalizacyjny należy otworzyć pokrywę studni rewizyjnej, zastosować pręty w liczbie 2 –3, 
połączyć je mimośrodowo w jeden odcinek, zamontować na ich końcu spiralną końcówkę i wprowadzić 
przez studnię do przewodu rurowego. Tak przygotowany sprzęt w przykanaliku przesuwać w kierunku 
zatoru. Kiedy końcówka pręta oprze się o zanieczyszczenia, należy kręcić w prawo tak, aby spirala wkręciła 
się w zator. Kręcenie w lewą stronę spowoduje rozłączenie prętów. Pręt należy popychać i cofać aż do 
czasu, gdy zator zostanie rozdrobniony i woda zacznie swobodnie odpływać. 
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