
Najtańszym i najłatwiejszym w obsłudze 
typem instalacji oczyszczania ścieków są 
systemy infiltracyjne. W celu uzyskania 
informacji, czy infiltracja jest możliwa 
i jaka jest niezbędna powierzchnia in-
filtracyjna dla prawidłowego działania 
systemu, konieczne jest wykonanie testu 
przepuszczalności gruntu. 

BEZPŁATNE WYMIAROWANIE!
Firma Ekodren pomoże Państwu w dobo-
rze odpowiedniego systemu oczyszczania 
ścieków. Do tego celu niezbędne jest sta-
ranne wykonanie testu perkolacyjnego 
w gruncie w miejscu lokalizacji systemu 
infiltracyjnego.

GŁĘBOKI WYKOP TESTOWY
Pracę należy rozpocząć od wykona-
nia wykopu o głębokości 2 – 2,5 m. W 
przedstawionej po prawej stronie ta-
beli należy odnotować głębokość po-
ziomu wód gruntowych oraz głębokość 
występowania podłoża skalistego (czas 
stabilizacji poziomu wody gruntowej 
może wynosić 2 – 3 dni). Profil gruntu 
należy sfotografować. W przypadku po-
siadania przez inwestora badania geolo-
gicznego gruntu wykonanie głębokiego 
otworu testowego nie jest konieczne.

OTWORY TESTOWE (3 SZT.)
Wykonaj 1 otwór testowy (patrz: ilust-
racja powyżej) na głębokości, na której 
planowane jest umiejscowienie systemu 
infiltracyjnego (zwykle 30 – 90 cm pod 
powierzchnią gruntu). Rozpoczynając od 
tego poziomu wykonaj otwór o głębokości 
30 – 50 cm. Ściany oraz dno otworu nie 
powinny być równe i wygładzone. Z wy-
kopu należy usunąć całą luźną ziemię. 

Szerokość wykopu w górnej części nie 
powinna przekraczać 30 cm, natomiast 
szerokość w dolnej części powinna być 
większa niż 10 cm. Wszystkie 3 otwory 
testowe należy wykonać na obszarze pla-
nowanego systemu infiltracyjnego. 

NASĄCZANIE WODĄ OTWORU TESTOWEGO
Ważne jest, by przed przeprowadzeniem 
testu, grunt w otworze testowym był 
nasączony wodą. W przeciwnym razie 
uzyskany rezultat będzie nieprawidłowy. 
Otwór testowy należy zalać wodą i 
utrzymywać go w tym stanie przez 4 – 24 
godziny. Jeżeli woda w otworze wsiąknie 
całkowicie w czasie krótszym niż 10 minut, 
test można niezwłocznie przeprowadzić.

BADANIE PRZEPUSZCZALNOŚCI GRUNTU 
Napełnij wodą otwór testowy. Poziom 
wody powinien znajdować się od 15 do 
30 cm powyżej dna otworu testowego. 
Zanotuj głębokość otworu oraz poziom 
wody w momencie rozpoczęcia pomiaru.
Zmierz poziom wody po upływie 15, 30, 
45, 60, 120 i 240 min.

PRÓBKI GRUNTU
Z każdego otworu, w którym przepro-
wadzany był test perkolacyjny należy 
pobrać reprezentatywne próbki gruntu 
w ilości 1 dm³.

OZNACZ PRÓBKI!
Podaj głębokość, z której próbka gruntu 
została pobrana oraz zaznacz położenie 
otworu testowego na mapce sytuacyjnej 
nieruchomości.
Opisz przekrój gruntu, poziom wód grun-
towych, nachylenie terenu, odległość od 
studni itp.

A. Poziom po zdjęciu warstwy wierzchniej gruntu
B. Listwa pomiarowa  C. Woda min 10 cm

Próbkę gruntu pobrać w tym miejscu
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GŁĘBOKI WYKOP TESTOWY
Głębokość wykopu testowego  ........................ cm

Poziom wód gruntowych          ........................ cm

Odległość od skał    ........................ cm

INFORMACJE KONTAKTOWE

..........................................................................................................
Imię i nazwisko

..........................................................................................................
Ulica, nr domu, mieszkania

..........................................................................................................
Miejscowość

..........................................................................................................
Telefon

..........................................................................................................
E-mail
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Test perkolacyjny w gruncie

*Głębokość otworu kontrolnego (od pkt A)
**Poziom wody przy rozpoczęciu pomiaru

DANE OBIEKTU:

......................................................................................................................
Typ nieruchomości

......................................................................................................................
Gmina

Liczba stałych mieszkańców                                       .................... osób

Dzienne zużycie wody   ........................ m³ 

Obszar objęty szczególną ochroną          Tak            Nie

Wanny (powyżej 300 L)         Tak            Nie

Filtr wody pitnej          Tak            Nie

Rodzaj filtra (zmiękczanie wody, odżelazianie, itp.) .........................

płukanie filtra          Tak            Nie

ilość wody z płukania filtra   ..............................

częstotliwość płukania  ..............................

Jeżeli prowadzą Państwo działalność cateringową (restaurację, 
bar, itp.), stajnię, camping, lub warsztat (olej), prosimy o 
bezpośredni kontakt z firmą EKODREN w celu ustalenia  
dodatkowych założeń projektowych.

PROSIMY ZAŁĄCZYĆ
       Próbki gruntu

       Mapkę sytuacyjną / szkic nieruchomości (z wrysowanym  
      położeniem otworów testowych)

       Fotografie profilu gruntu z wykopu testowego

       Ewentualne inne uwagi

OBNIŻENIE POZIOMU WODY (CM)

OTWÓR 1 OTWÓR 2 OTWÓR 3

15 MIN

30 MIN

60 MIN

120 MIN

240 MIN

GŁĘBOKOŚĆ  

OTWORU*

POZIOM 
WODY**

GŁĘBOKOŚĆ OTWORU*
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