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Ochrona przed zalaniem piwnic wskutek spiętrzenia w kanalizacji
- kanalizacja w piwnicach - podłączenie nieprawidłowe

Sieć kanalizacyjna na terenie miasta Przemyśla w przeważającej części
ma charakter ogólnospławny tj. odprowadza ścieki deszczowe

i sanitarne wspólnym przewodem. Kanalizacja ogólnospławna oraz sanitarna
znajduje się w eksploatacji PWiK i jest utrzymywana na odpowiednim

poziomie technicznym. Również w urządzeniach kanalizacyjnych utrzymywanych
na odpowiednim poziomie technicznym nie da się unikną spiętrzenia ścieków

np. wskutek zatkań lub nawalnych opadów.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie

warunków technicznych jakim poinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75 poz. 690), Polska Norma PN/B-01707 jak również “Regulamin

dostarczania wody i odprowadzania ścieków” zatwierdzony uchwałą
Rady Miasta Przemyśla nr 43/2006 z dnia 30.03.2006 r., zobowiązują właścicieli

budynków do zabezpieczenia piwnic przed cofką wskutek przepełnienia
kanalizacji miejskiej. Pomimo to w urządzeniach kanalizacyjnych odbiorców usług

stwierdza się nadal poważne błędy.

Toaleta (A), odpływ podłogowy (B) i pralka (C) znajdują się poniżej poziomu
awaryjnego spiętrzenia i nie są zabezpieczone przed cofką.

W stanach przepełnienia ścieki rurą przewodową przykanalika dostają się do
instalacji wewnętrznej budynku i wypływają poprzez przybory sanitarne

zamontowane w pomieszczeniach poniżej rzędnej terenu przy odbiorniku.

Przewody drenażowe (D) nieprawidłowo włączone do kanalizacji publicznej.
W stanach przepełnienia sieci miejskiej ścieki cofają się do przewodów drenażowych.

Nie został wykonany przewód odpowietrzający, umożliwiający wyrównanie ciśnień
przez co w wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej może  tworzyć się pęcherz

powietrzny blokujący odpływ ścieków.
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Najczęstsze błędy Odbiorców usług:
1.Brak zabezpieczenia przed cofką ścieków z kanalizacji miejskiej.

2.Włączenie drenażu do publicznej kanalizacji.

3.Brakujące odpowietrzenie ponad dachem.

Ochrona przed zalaniem piwnic wskutek spiętrzenia w kanalizacji
- kanalizacja w piwnicach - podłączenie prawidłowe.

1.Ochrona przed spiętrzeniem

2.Drenaże.

3.Napowietrzenie i odpowietrzenie .

W celu zabezpieczenia budynku przed zjawiskiem cofki kanalizacyjnej
w stanach przepełnienia sieci miejskiej należy montować przybory sanitarne

powyżej ustalonego awaryjnego poziomu spiętrzenia ścieków.
Awaryjny poziom ustala się dodając do rzędnej terenu przy odbiorniku

wartość 0,3 m.. Odprowadzanie ścieków z przyborów położonych poniżej
tego poziomu może odbywać się wyłącznie w sposób pompowy.

W przypadku odprowadzania ścieków deszczowych i ścieków nie zawierających
części stałych jako zabezpieczenie przed cofką można zastosować

samozamykające się urządzenia przeziwzalewowe.
Jednakże takie zabezpieczenia przeciwzalewowe wymagają bardzo starannych

konserwacji żeby funkcjonowały także w przypadku przepełnienia.
Ścieki sanitarne z toalety mogłyby takie zabezpieczenie przeciwzalewowe
zablokować i dlatego muszą być odprowadzane ciągle za pomocą pompy

lub poprzez kosztowne specjalne zabezpieczenia przeciwzalewowe.
Przewody z pięter i z odwodnienia dachów muszą posiadać niezależne

przewody kanalizacyjne bez przeszkód odpływu .

Drenaże nie mogą być podłączone do publicznej kanalizacji poniżej poziomu
awaryjnego spiętrzenia.

Miejsca odpływu (E), (F) i (G) na poziomie parteru mogą być podłączone
bezpośrednio do grawitacyjnego przewodu odpływowego (1).

Pion kanalizacyjny (1) musi być odpowietrzony ponad dachem.
Odpowietrzenie jest bezwzględnie wymagane dla wyrównania zmienności ciśnienia.


