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OOpprraaccoowwaanniiee::  AAnnnnaa  GGrroocchhoollsskkaa

Oprócz niew¹tpliwej zalety, jak¹ jest
niezatruwanie œrodowiska, oczysz-

czalnia taka jest wygodna w eksploatacji.
Bie¿¹ca obs³uga sprowadza siê g³ównie
do podawania biopreparatu przyspiesza-
j¹cego rozk³ad nieczystoœci oraz czysz-
czenia filtra.

Przydomowa oczyszczalnia sk³ada siê
ze szczelnego zbiornika – osadnika gnil-
nego, w którym zachodzi proces fermen-
tacji beztlenowej œcieków, i drena¿u roz-
s¹czaj¹cego, filtra piaskowego, ewentual-
nie studni ch³onnej (w przypadku ma³ej
iloœci œcieków) – w nich odbywa siê do-
czyszczanie tlenowe. Niektóre projekty
przewiduj¹ zastosowanie równie¿ separa-
tora t³uszczu. Konieczne jest wtedy roz-
dzielenie œcieków.

Dostosowana do potrzeb
Jeœli chcemy zainstalowaæ przydomo-

w¹ oczyszczalniê musimy po pierwsze
oceniæ, czy jest to mo¿liwe na naszej
dzia³ce. Chodzi przede wszystkim o dru-
gi etap funkcjonowania oczyszczalni, czy-
li doczyszczania tlenowego, poniewa¿
wymaga on okreœlonej powierzchni i za-
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Na terenach nieobjêtych kanalizacj¹ zbiorcz¹, w³a-
œciciele domów jednorodzinnych musz¹ indywidualnie

rozwi¹zywaæ problem utylizacji œcieków. Nadal po-
wszechnie korzysta siê z szamb, ale od kilku lat coraz
wiêksz¹ popularnoœæ zyskuj¹ przydomowe oczyszczal-
nie. Przydomowa oczyszczalnia œcieków jest rozwi¹za-

niem tanim w eksploatacji i ekologicznym. Œcieki s¹
oczyszczone w ponad 90% i mog¹ byæ odprowadzane

do cieków wodnych (tzw. wód powierzchniowych).

fot. Ekofinn – Pol
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chowania wymaganych przepisami odle-
g³oœci. I tak drena¿ rozs¹czaj¹cy powinien
znajdowaæ siê przynajmniej 30 m od ujê-
cia wody i 1,5 m ponad poziomem wód
gruntowych oraz 2 m od granicy z s¹sia-
dem i 3 m od ulicy.

D³ugoœæ drenów (nitek drena¿owych)
jest uzale¿niona od iloœci odprowadza-
nych œcieków. W przypadku zbiornika
o pojemnoœci 2 m3 najczêœciej stosuje siê
trzy nitki, d³ugoœci 16 m ka¿da, oddalone
od siebie o ok. 1,5 m. Zatem sam drena¿
zajmie 48 m2 powierzchni dzia³ki. Je¿eli
stosujemy filtr piaskowy o pionowym
przep³ywie œcieków, potrzeba mniej miej-
sca. Przyk³adowo, przy osadniku o po-
jemnoœci 2 m3 na filtr potrzeba ok. 20 m2

powierzchni. Równie¿ niemal tyle samo
miejsca (ok. 22 m2) potrzeba, jeœli oczysz-
czone œcieki z takiego filtra bêd¹ odpro-
wadzane do studni ch³onnej.

Sam osadnik gnilny mo¿e znajdowaæ
siê blisko budynku – wa¿ne jest tylko wy-
prowadzenie odpowietrzenia – 60 cm po-
wy¿ej górnej krawêdzi najwy¿ej po³o¿o-
nych okien lub drzwi zewnêtrznych, choæ
niektórzy producenci oczyszczalni zaleca-
j¹ zastosowanie tzw. wentylacji wysokiej,
wyprowadzonej powy¿ej kalenicy da-
chu �. Pojemnoœæ zbiornika musi byæ
dostosowana do powstaj¹cej iloœci œcie-
ków. Ta z kolei zale¿y od liczby osób

mieszkaj¹cych w domu. Dla czteroosobo-
wej rodziny wystarczy zbiornik o pojem-
noœci 2 m3, dla 6 osób – 3 m3, a dla 8 osób
– 4 m3.

Z kolei wybór sposobu doczyszczania
tlenowego zale¿y od warunków grunto-
wo-wodnych na danej dzia³ce. Istotna jest
przepuszczalnoœæ gruntu i g³êbokoœæ
zwierciad³a wody gruntowej. Wybieraj¹c
konkretne rozwi¹zanie trzeba kierowaæ
siê najwy¿szym w skali roku poziomem

wody gruntowej. W przypadku zastoso-
wania drena¿u rozs¹czaj¹cego, odleg³oœæ
od drenów do powierzchni wody powinna
wynosiæ przynajmniej 1,5 m. 

Warto wiedzieæ, ¿e oczyszczalniê
mo¿na rozbudowaæ, np. w przypadku po-
wiêkszenia siê rodziny, o dodatkowy
zbiornik o pojemnoœci równej lub mniej-
szej od pierwszego. Trzeba jednak tak¹
mo¿liwoœæ przewidzieæ od razu, gdy¿ ko-
nieczne jest pozostawienie miejsca na
drugi zbiornik oraz dodatkow¹ nitkê dre-
na¿u. Zbiorniki musz¹ byæ umieszczone
szeregowo �.
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Przydomowa oczyszczalnia sk³ada siê ze szczelnego zbiornika
– osadnika gnilnego, w którym zachodzi proces fermentacji bez-
tlenowej œcieków, i drena¿u rozs¹czaj¹cego, filtra piaskowego,
ewentualnie studni ch³onnej (w przypadku ma³ej iloœci œcieków)
– w nich odbywa siê doczyszczanie tlenowe. Niektóre projekty
przewiduj¹ zastosowanie równie¿ separatora t³uszczu. Koniecz-
ne jest wtedy rozdzielenie œcieków.

� Wentylacja wysoka wyprowadzona ponad
kalenicê dachu (wg JPR System)

� Miejsce na dodatkowy zbiornik; rzut
z góry (wg JPR System)

wentylacja wysoka
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Oczyszczanie beztlenowe
Przydomowa oczyszczalnia sk³ada siê

z elementów odpowiadaj¹cych dwóm eta-
pom utylizacji œcieków: oczyszczaniu
beztlenowemu i tlenowemu, zwanemu
tak¿e doczyszczaniem �. Oczyszczanie
beztlenowe zachodzi w osadniku gnil-
nym. Odbywa siê w nim proces wstêpne-
go, beztlenowego oczyszczania œcieków.
Cz¹stki ciê¿sze od wody opadaj¹ na dno,
tworz¹c osad, który nastêpnie ulega fer-
mentacji i rozk³adowi. Cz¹stki l¿ejsze
utrzymuj¹ siê na powierzchni cieczy
i wraz z ni¹ przep³ywaj¹ poprzez filtr do
drena¿u, filtra piaskowego lub kopca fil-
tracyjnego (etap oczyszczania tlenowego).
Dodatkowo mo¿e byæ zainstalowany se-
parator t³uszczów.

Osadnik gnilny jest to szczelny, naj-
lepiej monolityczny zbiornik wykonany
z polietylenu (PE) o wysokiej lub œredniej
gêstoœci, ¿ywic, laminatu poliestrowo-
szklanego lub (znacznie rzadziej) ¿elbetu.
W przypadku osadników z polietylenu
szczególnie sztywne s¹ ¿ebrowane zbior-
niki o cylindrycznym kszta³cie �. Od gó-
ry zbiornika musi znajdowaæ siê dobrze
uszczelniony w³az z pokryw¹. Têdy usuwa
siê osad. Zbiornik mo¿e byæ jedno-, dwu-
lub trzykomorowy. W zbiornikach jedno-
komorowych konieczne jest stosowanie
na wylocie œcieków filtrów. Wymagaj¹ one
okresowego czyszczenia. 

W osadniku œcieki powinny byæ prze-
trzymywane maksymalnie trzy doby, aby
móg³ zachodziæ proces ich fermentacji.
D³u¿sze przetrzymywanie prowadzi do
zagniwania œcieków i nieprawid³owego
funkcjonowania oczyszczalni.

Je¿eli nie ma oddzielnego separatora
t³uszczu, gromadz¹cy siê na powierzchni
œcieków ko¿uch powinien byæ usuwany
przez wóz asenizacyjny  œrednio co 1,5 roku.

Osadnik powinien byæ umieszczony
mo¿liwie blisko budynku (3-10 m). Im
wiêksza odleg³oœæ, tym wiêksza mo¿li-
woœæ zamarzania œcieków w zimie. Przy
du¿ej odleg³oœci rura doprowadzaj¹ca
œcieki do osadnika powinna byæ izolowa-
na termicznie. Sama rura musi byæ u³o¿o-
na ze spadkiem w kierunku osadnika, wy-
nosz¹cym 2-3 cm na odcinku rury d³ugo-
œci 1 m. 

Zbiornik nie powinien byæ zakopany
g³êbiej ni¿ 50-80 cm po powierzchni¹ tere-
nu �. W wykopie, wiêkszym o ok. 30 cm

z ka¿dej strony od wielkoœci zbiornika,
umieszcza siê warstwê piasku gruboœci
10 cm. Po w³o¿eniu zbiornika nale¿y go
wypoziomowaæ. Przestrzeñ pomiêdzy
œcianami wykopu a zbiornikiem wype³nia
siê mieszanin¹ piasku z cementem, w pro-
porcjach: 50 kg cementu na 1 m3 piasku.
Na terenie podmok³ym pod piaskiem
musi znaleŸæ siê p³yta betonowa, a sam
zbiornik jest do niej przymocowany pasa-
mi kotwi¹cymi. W miarê zasypywania
wykopu zbiornik wype³nia siê wod¹. Pia-
sek lub ziemia u¿yte do zasypania wyko-
pu musz¹ byæ pozbawione kamieni
i ostrych przedmiotów, mog¹cych uszko-
dziæ osadnik.

Separator t³uszczu równie¿ jest
szczelnym zbiornikiem produkowanym
z tych samych co osadniki materia³ów.
W przypadku jego stosowania niezbêdne
jest rozdzielenie œcieków. Do separatora
powinny trafiaæ tylko œcieki zawieraj¹ce
t³uszcz – z kuchni (zmywanie) i ³azienki
(mycie). Pozbawione t³uszczu œcieki
z WC powinny trafiaæ bezpoœrednio do
osadnika.

Separator sk³ada siê z dwóch czêœci:
odmulacza i separatora w³aœciwego.
W odmulaczu pozostaj¹ cz¹stki ciê¿sze,
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��¯ebra wzmacniaj¹ zbiornik osadnika
(fot. Asenbud)

��Schemat przydomowej oczyszczalni
(rys. Mivab)

Zaprojektowanie i wykonanie oczysz-
czalni najlepiej zleciæ fachowcom. Wyko-
nawca powinien tak¿e gwarantowaæ ser-
wis – ta us³uga musi byæ uwzglêdniona
w umowie. Warto dowiedzieæ siê o zreali-
zowanych inwestycjach i porozmawiaæ
z u¿ytkownikami.

��Posadowienie osadnika (rys. JPR System)

osadnik gnilny drena¿



takie jak b³oto, resztki ¿ywnoœci, piasek.
W separatorze w³aœciwym powstaje na po-
wierzchni œcieków ko¿uch t³uszczu, zaœ
ciecz jest odprowadzana poprzez znajdu-
j¹cy siê w dole zbiornika syfon do dalsze-
go oczyszczania w osadniku gnilnym.

Separator powinien znajdowaæ siê jak
najbli¿ej budynku. Zamykaj¹ca w³az po-
krywa musi byæ ³atwo dostêpna, ponie-
wa¿ konieczne jest stosunkowo czêste
usuwanie ko¿ucha t³uszczu.

Doczyszczanie tlenowe
Wybór rozwi¹zania jest uzale¿niony

od warunków gruntowo-wodnych, pro-
dukowanej iloœci œcieków oraz od wielko-
œci dzia³ki.

Doczyszczanie œcieków mo¿e odby-
waæ siê w drena¿u rozs¹czaj¹cym (naj-
czêstsze rozwi¹zanie), z³o¿u biologicz-
nym, filtrze piaskowym lub studni ch³on-
nej. Wspóln¹ cech¹ wszystkich rozwi¹-
zañ, oprócz drena¿u, jest koniecznoœæ od-
prowadzenia oczyszczonych œcieków do
odbiornika. Mo¿e go stanowiæ rzeka, rów
melioracyjny, studnia ch³onna.

Drena¿ rozs¹czaj¹cy s¹ to rury per-
forowane, u³o¿one w nitki – minimum
dwie, a najczêœciej trzy. Rury maj¹ œredni-
cê 110 mm i s¹ wykonane z PVC. Na ich
d³ugoœci znajduj¹ siê otwory o œrednicy
ok. 3 mm; im dalej od miejsca wprowa-
dzenia œcieków, tym otwory s¹ u³o¿one

ni¿ej. Przyjmuje siê, ¿e
do odprowadzenia œcie-
ków z osadnika gnilnego
o pojemnoœci 2 m3 potrze-
ba 48 m rur. W przypad-
ku gruntów bardzo do-
brze przepuszczalnych
nale¿y tê iloœæ zmniej-
szyæ, w przypadku grun-
tów nieprzepuszczalnych
– zwiêkszyæ. D³ugoœæ
drena¿u nie powinna
przekraczaæ 120 m, zaœ
d³ugoœæ jednej nitki
– 25 m. Nitki powinny
byæ oddalone od siebie
o ok. 1,5 m �. 

Przyk³adowe u³o¿e-
nie drena¿u jest nastêpu-
j¹ce. W wykopie o szero-
koœci 50 cm i g³êbokoœci
1 m umieszcza siê war-
stwê dobrze przepusz-
czalnej gleby (50 cm), na
niej piasek (10 cm) i ¿wir
(20 cm). Na nim uk³ada
siê rury drena¿owe i po
obsypaniu przykrywa siê je 10-cm war-
stw¹ ¿wiru. Rury powinny byæ u³o¿one
z ok. 2% spadkiem w kierunku odp³ywu
œcieków i nie powinny byæ umieszczo-
ne g³êbiej ni¿ 80 cm pod powierzchni¹
terenu. 

Drena¿ musi byæ chroniony przed
przerastaniem korzeni roœlin. Dlatego
nitki powinny byæ oddalone min. 3 m od
drzew, a warstwa ¿wiru przykryta gew³ók-
nin¹ przysypan¹ nastêpnie 30-cm war-
stw¹ ziemi. Mo¿na na niej zasiaæ trawê
lub posadziæ p³ytko ukorzeniaj¹ce siê
kwiaty. Geow³óknina chroni te¿ przed za-
marzaniem œcieków.

Po prawid³owo wykonanym drena¿u
mo¿na chodziæ, jeŸdziæ rowerem i sprzê-
tem ogrodniczym, ale nie wolno jeŸdziæ
samochodem.

Drena¿ jest najtañszym i najbardziej
niezawodnym sposobem doczyszczania
œcieków. Jednak nie istnieje mo¿liwoœæ
jego zastosowania w przypadku, gdy
grunt jest ca³kowicie nieprzepuszczalny
oraz jest wysoki poziom wód grunto-
wych. Wad¹ drena¿u rozs¹czaj¹cego jest
fakt, ¿e zajmuje on stosunkowo du¿¹ po-
wierzchniê – tym wiêksz¹, im grunt jest
s³abiej przepuszczalny. Pomiêdzy do-
prowadzeniem œcieków z osadnika gnil-
nego a drena¿em musi znaleŸæ siê stu-
dzienka rozdzielcza, dziêki której œcie-
ki s¹ przekazywane równomiernie do
wszystkich nitek drena¿u. Na zakoñcze-
niu ka¿dej nitki powinna znajdowaæ siê
studzienka napowietrzaj¹ca (rewizyj-
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��Przyk³adowe u³o¿enie drena¿u rozs¹czaj¹cego (fot. Nevexpol)

Masz pytanie – zadaj je na liœcie dyskusyjnej www.budujemydom.pl

reklama

reklama
BRAK REKLAMY



R A P O R T 8
D

O
M

 E
KO

LO
GI

CZ
N

Y

na) �. Warto wybraæ taki model, który
umo¿liwia czyszczenie drena¿u.

Niektórzy producenci oferuj¹ tylko
jedn¹ studzienkê. Nie jest to rozwi¹zanie
korzystne.

Z³o¿a biologiczne – s¹ to zbiorniki
wytwarzane g³ównie z tworzyw takich, jak
osadniki, maj¹ce pojemnoœæ 1000-3000 l,
w których znajduje siê materia³, na po-
wierzchni którego rozwija siê b³ona biolo-
giczna, sk³adaj¹ca siê z mikroorganizmów
roœlinnych i zwierzêcych. Wykorzystuj¹
one zanieczyszczenia zawarte w œciekach
jako pokarm, rozk³adaj¹c je. Ze wzglêdu
na przyrost masy b³ony po pewnym czasie
jej nadmiar odrywa siê i zanieczyszcza wy-

p³ywaj¹ce ze z³o¿a œcieki. Konieczne jest
wiêc zastosowanie osadnika wtórnego.
Wype³nieniem z³o¿a biologicznego mog¹
byæ kszta³tki z tworzyw sztucznych oraz
materia³ naturalny – puzzolana (granulat
ze ska³y wulkanicznej), pumeks bazalto-
wy, keramzyt. Z³o¿e musi byæ wyposa¿one
w wentylacjê nisk¹, umo¿liwiaj¹c¹ napo-
wietrzanie i odprowadzanie gazów. 

Najczêœciej z³o¿e wymaga doprowa-
dzenia energii elektrycznej (jednofazowej)
do zasilania ma³ej pompy i wentylatora.

Szczegó³owe rozwi¹zania s¹ ró¿ne.
Korzystne jest, jeœli ca³a powierzchnia

z³o¿a jest równomiernie zraszana œcieka-
mi 	. Nastêpnie œcieki przesi¹kaj¹ przez
z³o¿e i w trakcie tego procesu ulegaj¹ do-
czyszczeniu w ponad 90%. Potem s¹ od-
prowadzane rur¹ umieszczon¹ na g³êbo-
koœci 1,5-2 m do odbiornika (ciek wodny,
rów melioracyjny, studnia ch³onna). Je¿e-
li odbiornik znajduje siê na mniejszej g³ê-
bokoœci, konieczne jest zastosowanie prze-
pompowni podnosz¹cej poziom oczysz-
czonych œcieków.

Z³o¿a biologiczne s¹ niewra¿liwe na
zmiany natê¿enia przep³ywu œcieków
w ci¹gu doby oraz na kilkudniowy ca³ko-
wity brak dop³ywu.

Filtr piaskowy – w naszych warunkach
klimatycznych mo¿liwy do zastosowania
jest filtr pionowy, gdy¿ w poziomym œcieki
mog³yby zamarzaæ. Filtr taki stosuje siê na
gruntach nieprzepuszczalnych. D³ugoœæ

filtra piaskowego nie powinna byæ mniej-
sza ni¿ 6 i wiêksza ni¿ 30 m.

Przyk³adowe wykonanie 
. Wykop
o g³êbokoœci 1,8-2,5 m nale¿y wy³o¿yæ
geomembran¹, geow³óknin¹ lub nieprze-
puszczaj¹c¹ wody foli¹ b¹dŸ warstw¹ gli-
ny. Nastêpnie w warstwie ¿wiru (10 cm)
uk³ada siê przewody zbieraj¹ce, œrednicy
100 mm i przykrywa geow³óknin¹ (geo-
membran¹, foli¹). Je¿eli jest konieczne
u³o¿enie kilku przewodów – powinny
znajdowaæ siê w odleg³oœci nie mniejszej
ni¿ 1 m od siebie. Dalej na warstwie pia-
sku gruboœci ok. 70 cm stanowi¹cego w³a-
œciw¹ warstwê filtracyjn¹ uk³ada siê ¿wir
(gruboœæ warstwy 10 cm), w którym znaj-
duj¹ siê rury rozprowadzaj¹ce, o œrednicy
100 mm. Je¿eli s¹ co najmniej dwie rury
rozprowadzaj¹ce, to liczba zbieraj¹cych
powinna byæ o 1 mniejsza. Z³o¿e musi
byæ od góry przykryte geomembran¹
(geow³óknin¹, foli¹). Na niej umieszcza
siê grunt rodzimy (0,2-1 m). 

Do filtra piaskowego œcieki musz¹
byæ dostarczane okresowo. W tym celu
konieczny jest tzw. dawkownik (zbiornik,
który po nape³nieniu œciekami przechyla
siê i wlewa je do z³o¿a) lub pompa zata-
pialna o ma³ej wydajnoœci.

Studnia ch³onna jest to g³êboki (szer.
minimum 1 m, g³êbokoœæ najczêœciej ok.
3,5 m) wykop, w którym umieszcza siê
krêgi betonowe – najni¿szy, zag³êbiony
w dobrze przepuszczaln¹ warstwê gruntu
powinien byæ perforowany �. Przyjmuje
siê, ¿e na jednego mieszkañca przypada
1 m2 powierzchni, w któr¹ wsi¹kaj¹ œcie-
ki. Dno studni ch³onnej powinno znajdo-
waæ siê przynajmniej 1 m ponad pozio-
mem wód gruntowych. Na gruncie prze-
puszczalnym uk³ada siê 20 cm ¿wiru, a na
nim warstwê piasku (ok. 10 cm), ponad
któr¹ znajduje siê rura doprowadzaj¹ca
œcieki. 

Studniê ch³onn¹ mo¿na stosowaæ tyl-
ko w pod³o¿ach dobrze przepuszczalnych.
Nie zaleca siê stosowania studni ch³on-
nych w przypadku zrzutu œcieków wiêk-
szego ni¿ 1 m3 na dobê. 

Studnia ch³onna mo¿e byæ te¿ od-
biornikiem œcieków oczyszczonych w z³o-
¿u biologicznym.

P r z y d o m o w e  o c z y s z c z a l n i e

��Umieszczenie studzienek przy drena¿u
(wg Marie – Polyester)

	�Z³o¿e biologiczne zraszane, wype³nione
kszta³tkami HUFO z tworzywa sztucznego
(fot. Ekofinn – Pol)  

Nie istnieje mo¿liwoœæ zastosowania drena¿u, gdy grunt jest ca³-
kowicie nieprzepuszczalny, a poziom wód gruntowych – wysoki.



Eksploatacja oczyszczalni
Oddany do u¿ytku osadnik gnilny

jest ca³kowicie wype³niony wod¹. Gdy za-
cznie siê odprowadzanie do niego œcie-
ków, konieczne jest dodanie dawki po-
cz¹tkowej biopreparatu. Taki zabieg jest
te¿ wskazany po d³u¿szej nieobecnoœci
domowników.

Nie jest prawd¹, ¿e przydomowa
oczyszczalnia jest urz¹dzeniem bezobs³u-
gowym. Jest to tylko chwyt reklamowy
stosowany przez niektóre firmy. Niezbêd-
ne jest bowiem opró¿nianie osadnika
gnilnego – najrzadziej co 3 lata – gdy po-
ziom osadu osi¹gnie 1/3 wysokoœci zbior-
nika. Iloœæ powstaj¹cego osadu zale¿y
w du¿ej mierze od sposobu u¿ytkowania
oczyszczalni. Jeœli bêdziemy segregowali
odpadki, w œciekach znajdzie siê mo¿li-
wie ma³o resztek organicznych (mo¿na je
kompostowaæ), papierów itp. Jeœli dodat-
kowo bêdziemy stosowali odpowiednie
biopreparaty przyspieszaj¹ce rozk³ad za-
nieczyszczeñ, iloœæ osadu bêdzie stosun-
kowo niewielka. 

Osad musi byæ usuniêty przez wóz
asenizacyjny. Nale¿y dopilnowaæ, aby na
dnie pozosta³a czêœæ osadu, gdy¿ znajduj¹
siê w niej mikroorganizmy odpowiedzial-
ne za proces fermentacji. Jeœli œcieki zo-
stan¹ w ca³oœci usuniête, trzeba bêdzie
dokonywaæ ponownego rozruchu oczysz-
czalni. W trakcie usuwania osadu zbior-
nik trzeba dope³niaæ wod¹.

Je¿eli jest zainstalowany separator
t³uszczów, powstaj¹cy na powierzchni
œcieków ko¿uch powinien byæ usuwany
przez wóz asenizacyjny mniej wiêcej 2-3

razy w roku. Przy tej okazji nale¿y opró¿-
niæ zbiornik, wyp³ukaæ, nape³niæ wod¹
i zastosowaæ startow¹ dawkê biopreparatu
(aktywatora bakteryjnego).

Drena¿ wymaga przep³ukania wod¹
przynajmniej raz w roku. U³atwia to stu-
dzienka napowietrzaj¹ca, która powinna
byæ umieszczona na zakoñczeniu nitki
drena¿u. Oprócz tego raz na 20 lat trzeba
ca³y drena¿ zdemontowaæ i przep³ukaæ,
¿wir, na którym by³y u³o¿one rury, nale¿y
wyj¹æ i te¿ go wyp³ukaæ, wymieniæ war-
stwê piasku i do 10 cm ziemi, nastêpnie
ca³y drena¿ u³o¿yæ od nowa.
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��Przekrój studni ch³onnej (JPR System)

�Przekrój filtra piaskowego pionowego
(JPR System)
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