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Typy przydomowych oczyszczalni ścieków

Oczyszczalnia z osadem czynnym Tradycyjna oczyszczalnia drenażowa
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RODZAJE PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Oczyszczalnia z osadem czynnym
- bardzo mała powierzchnia zabudowy
- możliwość zainstalowania w każdych warunkach

gruntowych

- bardzo dobre efekty oczyszczania
- skomplikowana obsługa (pompy, programowanie,

częste usuwanie osadu)
- konieczność stałego nadzoru oraz regularnych

przeglądów technicznych
- bardzo wysokie koszty eksploatacji - (wykonanie

operatu wodno-prawnego, uzyskanie pozwolenia
wodno-prawnego, prowadzenie książki 
oczyszczalni, konieczność regularnego badania
ścieków, stały serwis)

- konieczność zapewnienia stałego dopływu ścieków
- chorobotwórcza flora bakteryjna nie zostaje

zniszczona!!!

Tradycyjna oczyszczalnia z drena żem 
rozsączającym
- łatwa obsługa

- dobre efekty oczyszczania

- chorobotwórcza flora bakteryjna zostaje zniszczona!!!
- wysokie koszty eksploatacji (opróżnianie osadnika gnilnego, wymiana

filtrów, stosowanie bioaktywatorów)

- bardzo duża powierzchnia zabudowy

- możliwość instalacji tylko w dobrych warunkach gruntowych
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INFILTRACJA
przypomina naturalne sposoby oczyszczania, i często jest najbardziej 
skuteczną metodą lokalnego oczyszczania wód ściekowych.

RURA 
KANALIZACYJNA

OSADNIK GNILNY

STUDZIENKA ROZDZIELCZA

RÓW INFILTRACYJNY

RURA ROZSĄCZAJĄCA

WARSTWA ROZDZIELCZA, ŻWIR

POWIERZCHNIA INFILTRACYJNA
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INFILTRACJA Z IN-DRÄN
W porównaniu do tradycyjnych systemów infiltracji, system z wykorzystaniem 
modułów IN-DRÄN ma zawsze taką samą długość, bez względu na warunki 
gruntowe. Różna jest tylko szerokość podsypki żwirowej. 

Porównanie tradycyjnego systemu infiltracji z instalacją IN-DRÄN na gruncie 
piaszczystym dla jednego domu (4-5 os.).System IN-DRÄN wymaga jedynie ok.
1/8 powierzchni potrzebnej dla tradycyjnej infiltracji.
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ZALETY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Z MODUŁAMI IN-DRÄN

• BARDZO MAŁA POWIERZCHNIA ZABUDOWY

• POJEDYNCZY DRENAŻ DO MAX. 15 M

• BEZOBSŁUGOWE

• BARDZO NISKIE KOSZTY EKSPLOATACJI

• OSADNIK GNILNY O BARDZO WYTRZYMAŁEJ
KONSTRUKCJI

• OSADNIK GNILNY BEZ WYMIENNYCH FILTRÓW

• BEZ KONIECZNOŚCI STOSOWANIA
BIOAKTYWATORÓW

• BARDZO DOBRE WYNIKI OCZYSZCZANIA

• NA KAŻDE WARUNKI GRUNTOWE

• W PROCESIE OCZYSZCZANIA CHOROBOTWÓRCZE
BAKTERIE ZOSTAJ Ą  ZNISZCZONE
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FUNKCJONOWANIE – Jak to działa?
MODUŁ IN-DRÄN tworzy bardzo dużą powierzchnię dla rozwoju
flory bakteryjnej. Jego konstrukcja zapewnia stały dostęp
tlenu do błony biologicznej, niezbędnego w procesie
oczyszczania.

Właśnie te cechy, wraz ze zdolnością modułów IN-DRÄN
do równomiernego rozprowadzania wody, pozwalają zmniejszyć
powierzchnię potrzebną dla tradycyjnego systemu o 50-70%.
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RODZAJ GRUNTU

Przekrój z IN-DRÄNWidthGrunt Szeroko ść

Żwir 1 m

Piasek 1 m

Piasek (drobny) 1 m

Piasek gliniasty 2 m

Ił / glina piaszczysta 3 m

Ił / glina 5 m
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ZŁOŻE (FILTRY) PIASKOWE

Pionowe zło że piaskowe

Poziome zło że piaskowe

Kiedy grunt składa się z gęstej gliny, ziemia nie jest w stanie odprowadzać całej wody.
Wówczas “system infiltracyjny” musi być zaopatrzony w dodatkowy odpływ. Takie systemy
nazywamy złożami piaskowymi. Odpływ zwykle wyprowadzany jest do rowu, studni chłonnej, 
może także kończyć się na polu lub w innym odpowiednim miejscu.
www.ekodren.pl



USUWANIE FOSFORU

Aby uzyskać wymóg usunięcia ponad 90% fosforu (na obszarach objętych
szczególną ochroną) złoże piaskowe powinnien być wyposażony w dodatkowe
filtry do usuwania fosforu. W tym celu FANN VA-teknik AB skonstruował
dwa filtry fosforowe, aby dodatkowo oczyszczać wodę wypływającą 
ze złoża piaskowego lub z systemu oczyszczalni.

System infiltracji spełnia wszelkie wymagania ochrony środowiska bez
potrzeby stosowania dodatkowych filtrów usuwających fosfor.
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USUWANIE AZOTU

Na niektórych terenach, w środowisku nasyconym w wysokim stopniu azotem 
nie wolno instalować WC. Nasz system usuwania azotu pozwala na instalację
WC, gdyż redukuje poziom azotu o 60-70%.
Jest to taki sam proces, jaki przebiega w sposób naturalny w wielu
miejscach w naszym środowisku.

1. Kanalizacja z budynku

2. Osadnik gnilny

3. Przepompownia

4. Złoże piaskowe

5. Kolektor dla recyrkulacji

6. Kolektor dla infiltracji/ostatecznego
oczyszczania

7. Pole infiltracyjne/ostateczne
oczyszczanie

8. Studzienka wyj ściowa
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INSTALACJA

B.dobra

Dobra

Zła

Ciek wodny

Wody 
gruntowe

Lokalizacja – system infiltracji musi być zawsze zainstalowany równolegle
do kierunku spływu powierzchniowego (czyli zwykle do spadku poziomu gruntu).
W ten sposób minimalizowana jest ilość wody przepływającej przez
przekrój gruntu. 
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KOMUNALNE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW - RÓŻNICE

Oczyszczanie fizyczne

Osad pierwotny

Zawiesina ogólna - estetyczna
(SS)
1930

Oczyszczanie biologiczne

Osad biologiczny

MATERIAŁ ORG. - Niedobór tlenu

(BOD
7

, COD, TOC)
1950

Oczyszczanie chemiczne

Osad chemiczny

FOSFOR - Nadmiar

( tot -P, PO
4

- P)
1970

AZOT - Nadmiar

( tot-N, NH
4
- N, NO

2
- N, NO

3
- N)

1990

Osadnik gnilny

System infiltracji

Pułapka fosforowa

Usuwanie azotu
poprzez recyrkulacj ę
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WYNIKI PROCESU OCZYSZCZANIA

IN-DRÄN

Piasek 0,3 m

Piasek + Fosfilt 0,4 m

Warstwa drenująca 0,6 m

IN OUT Red.
mg/l mg/l %

Zaw. Ogólna 83 0,9 99

BZT5 400 3 99

tot-P 20 0,044 99

tot-N 130 73 44

IN = na wyjściu z osadnika gnilnego

Złoże piaskowe w eksploatacji około 2 miesiące
(Centrum Konferencyjne)
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WYNIKI PROCESU OCZYSZCZANIA

Ravinnesampo, Finland – oczyszczanie ścieków
z farmy mlecznej. 

BZT5

Tot-P

Tot-N
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WYNIKI PROCESU OCZYSZCZANIA

OUT Redukcja

Lappajärvi, Finlandia
– oczyszczanie ścieków z farmy mlecznej. 

Zaw. ogólna
BZT5

Tot – P
NH4-N
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LÖVSTA, Szwecja

Oczyszczalnia dla dwóch gospodarstw 
domowych.

2 oddzielne osadniki gnilne, umieszczone
równolegle dla łatwiejszego wybierania osadu.

Wspólny system infiltracji.
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KUSTA, Szwecja

Oczyszczalnia dla dwóch gospodarstw 
domowych.

2 oddzielne osadniki gnilne.

Wspólny system infiltracji
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VÄRNAMO, Szwecja

Oczyszczalnia dla pięciu gospodarstw 
domowych.

Każdy z domów posiada własny, 
odrębny osadnik gnilny.

Wspólny system infiltracji.
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NACKA GK, Sweden

Trzy systemy oczyszczania na polu golfowym:

1. Główny system dla restauracji i domku klubowego, 
zlokalizowany na odcinku przed pierwszym dołkiem.
Osadnik gnilny pracuje także jako separator tłuszczu.

2. Drugi system dla pomieszczeń obsługi.

3. Trzeci system dla kawiarni.
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Szkoła Podstawowa w Bistuszowej – Gmina Ryglice

Złoże piaskowe

Osadnik gnilny
SA 6000

Moduły IN-DRÄN
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Oczyszczalnia dla 4-5 osób – Pakiet E64

Pole infitracyjne

Moduły IN-DRÄN
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FANN VA-teknik AB ©

Oczyszczalnia na kopcu dla 4-5 osób- wysoki poziom w ód gruntowych

Moduły IN-DRÄN przed zasypaniem

Osadnik gnilny
SA 3000, studzienka 

na pomp ęwww.ekodren.pl



CZY WIDAĆ GDZIE JEST ZAINSTALOWANY SYSTEM?
www.ekodren.pl



IN-DRÄN mo żna
zainstalować wszędzie

Oczyszczalnia IN-DRÄN 
Baza Antarktyczna WASA , 72 o10`S, 16o25`V

(prawie)
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