Sieć kanalizacyjna

Sieć kanalizacyjna i znajdujące się na niej przepompownie ścieków zostały tak
zaprojektowane i wykonane , aby przyjmować ścieki z naszych domów – nieczystości
sanitarne : z kąpieli, mycia, prania i papier toaletowy z WC.
Jeżeli jednak wraz ze ściekami płyną także inne odpady, to wcześniej czy później powodują
one zatory w sieci kanalizacyjnej. Ich konsekwencję stanowi zalewanie mieszkań, piwnic
i ulic cofającymi się ściekami. Usunięcie tego typu awarii powoduje duże straty materialne,
uciążliwości dla mieszkańców, a także szkody środowiskowe.
Każdy z nas swoim racjonalnym korzystaniem z kanalizacji może mieć wpływ na prawidłowe
funkcjonowanie kanalizacji i proces oczyszczania ścieków oraz koszty z tym związane.
Możemy także zapobiegać zanieczyszczaniu środowiska naturalnego.
Dlatego też przestrzegamy i gorąco apelujemy, by nie wrzucać do urządzeń sanitarnych
(umywalek, zlewozmywaków, ubikacji i kratek ściekowych) wymienionych przykładowo niżej
odpadów (nawet jeżeli są w stanie rozdrobnionym):
– Środków higieny osobistej takich jak np.: waciki, podpaski, tampony, chusteczki nawilżone,
wata, pieluchy, ręczniki papierowe, patyczki do uszu, itp.
– Rajstop, szmat, bandaży, materiałów opatrunkowych, itp. – z zawartością włókien
naturalnych i syntetycznych, które nie rozpuszczają się w wodzie, zbijających się w rurach
w zwartą masę.
– Kości, odpadów kuchennych, tłuszczów i olejów, które pod wpływem zimnej wody tężeją
w rurach, i zmniejszają ich średnicę, jak również łączą się z innymi śmieciami tworząc
nieprzepuszczalną bryłę. Resztki jedzenia przyciągają gryzonie (myszy i szczury), które
osiedlają się w kanalizacji i mogą być nosicielami groźnych chorób.
– Lekarstw, igieł, farb oraz chemikaliów innych niż powszechnie używane środki czystości.
Zawarte w nich substancje chemiczne są szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizmów
oczyszczających ścieki w biologicznej części oczyszczalni ścieków.
– Materiałów budowlanych tj. np.: zaprawy cementowe, gruz, kamienie, piach, gips, kleje,
lakiery, żywice, itp., które opadają na dno przewodów kanalizacyjnych tworząc zwarte
i trudne do usunięcia zatory.
– Części stałych nie rozpuszczalnych w wodzie np.: rękawice gumowe, włosy, torebki
foliowe, korki, butelki, zabawki, itp.

