
66s t r.0 8 / 2 0 1 7
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

Sprzyjające warunki terenowe

Do sprzyjających warunków terenowych należy pod-
łoże piaszczyste, zupełny brak lub niski poziom wód 
gruntowych, czyli sytuacje, gdy miejsce wprowadzania 
ścieków w granicach gruntu stanowiącego własność 
wprowadzającego oddzielone jest warstwą gruntu  
o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użyt-
kowego poziomu wodonośnego wód podziemnych. 
Po zaplanowaniu rozmieszczenia poszczególnych 
elementów oczyszczalni i rozsączenia, można przy-
stąpić do montażu.

Przykładowy instruktaż montażu oczyszczalni
Podłoże ziemne pod wykop dla zbiornika/-ów oczysz-
czalni powinno być równe i dokładnie wypoziomo-

wane, aby zachować prawidłową wysokość pomię-
dzy wlotem i wylotem oraz aby zapewnić stateczność 
zbiornika w wykopie.
W przypadku wytrzymałego gruntu, na dno wyko-
pu usypuje się podwalinę ze żwiru (maks. uziarnie-
nie 8/16) do wysokości h ≥ 0,1 m.
Wielkość wykopu dopasowujemy do wysokości do-
pływu i odpływu zbiornika/-ów oczyszczalni.
Aby stworzyć dostatecznie dużo przestrzeni do prac 
montażowych, powierzchnia oparcia fundamentu wy-

W zależności od warunków terenowych, montaż oczyszczalni trwa zazwyczaj 
jeden, czasem dwa dni. Rozpatrzmy poszczególne etapy w w sprzyjających  
i niesprzyjających gruntach. 

Czy w każdym gruncie można zamontować 
przydomową oczyszczalnię ścieków i drenaż?

Tak, ale…

Justyna Pytkowska

1  Wyrównywanie dna wykopu

2  Ułożenie podwaliny ze żwiru

 

B = szer. zbiornika [ mm] 
L = dł. zbiornika [mm] 
h ≥ 100 mm 
a = wysokość dopływu [mm] 
b = wys. zbiornika [mm] 
c = wys. zbiornika ze 
studzienką [mm] 

a
b

c

h

B/L ≥600≥600

3  Przykładowy schemat wykopu dla zbiornika oczyszczalni

kopu musi przekraczać wymiary zbiornika o 0,6 m  
z każdej strony. Dodatkowo od stałych konstrukcji bu-
dowlanych należy zachować odstęp minimum 1 m.
Zbiornik ostrożnie umieszczamy w wykopie budow-
lanym i poziomujemy we właściwym położeniu.

Przystępujemy do wypełniania wykopu. Wykop na-
pełniamy warstwami po ca. 0,3 m odpowiednim ma-
teriałem zasypowym (żwir okrągły o maks. uziarnie-
niu 8/16), a zbiornik wewnątrz wodą, aby wyrównać 
napór gruntu i wody na ścianki zbiornika i wyelimi-
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Wykop obok przejezdnych powierzchni. W przy-
padku instalacji zbiornika przy przejezdnych po-
wierzchniach należy go tak zabezpieczyć, aby wy-
stępujące obciążenia wywoływane przez ciężkie 
pojazdy nie były przenoszone na zbiornik. 

Ogólne zasady wykonania drenażu

Na podstawie kategorii gruntu, która zależy od prze-
siąkliwości, obliczamy dopuszczalne obciążanie dre-
nów, a następnie jednostkową długość drenów.
Do ułożenia drenażu rozsączającego należy przygo-

nować naprężenia, które mogą nawet doprowadzić 
do uszkodzenia konstrukcji zbiornika. 
Poszczególne warstwy mocno utwardzamy ręcznym 
ubijakiem. Zwracamy szczególną uwagę na dokład-
ne wypełnianie materiałem wszystkich zagłębień/
użebrowań zbiornika (jeśli takie ma), tak by w zasyp-
ce nie było żadnych pustych przestrzeni. Obsypka  
z odpowiedniego materiału musi mieć szerokość ca. 
0,6 m. Wykop wypełniamy piaskiem wstępnie tylko 
do poziomu przyłączy dopływu i odpływu, nato-
miast zbiornik wypełniamy wodą maksymalnie po-
niżej poziomu rury odpływu. Pozostałą przestrzeń 
w wykopie wypełniamy ziemią z wykopu, o ile nie 
jest to glina. W przypadku głębszego posadowienia 
oczyszczalni, celem późniejszego dostępu do zbior-
nika w celach serwisowych, montujemy studzienki 
kontrolne z deklami.

Wykop przy zboczach, skarpach. W przypadku za-
budowy zbiornika na terenie pochyłym lub w bez-
pośrednim sąsiedztwie (< 5 m) zbocza, wzgórza lub 
skarpy, wykonujemy obliczony na obciążenia sta-
tyczne mur oporowy do przyjęcia parcia gruntu. Mur 
musi przekraczać wymiary zbiornika przynajmniej  
o 0,5 m we wszystkich kierunkach oraz mieć mini-
malny odstęp od zbiornika wynoszący 1 m. Grunt na 
zboczu może się bowiem przemieszczać.

4  Poziomowanie zbiornika we właściwym położeniu

5  Napełnianie zbiornika wodą

6  Wypełnianie wykopu piaskiem 7  Mocowanie studzienki kontrolnej

8  Wykop oczyszczalni przy skarpie

9  Płyta odciążająca zbiornik oczyszczalni na 
terenach przejezdnych

Głębokość zalegania 
wody gruntowej od 
terenu [m]

Dopuszczalne obciążenie drenów dla 
różnych kategorii gruntu [dm3/m2 x d]

Jednostkowa długość drenów dla różnych 
kategorii gruntu [m/M]

A B C A B C
1,0-1,5 12-18 6-12 4-8 16,6-11 33,3-16,6 50-25
>1,5 15-25 12-20 6-10 13,3-8 16,6-10 33,3-20

Tabela 1  Dopuszczalne obciążenie rur drenażu rozsączającego
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tować wykopy o szerokości 0,5-0,8 m na stosunkowo 
płytkiej głębokości 0,4-0,5 m w rozstawach 1,5-2,0 m.  
Dno wykopów należy wypełnić warstwą żwiru o gra-
nulacji ca. 15-40 mm. Standardowo układane są rury 
o średnicy 100 mm z PCV. 

Po ułożeniu rur drenarskich w wykopach należy je 
przykryć geowłókniną przepuszczającą powietrze 
i wodę (cienka tkanina ze sztucznego włókna). Rolą 
geowłókniny jest zabezpieczenie rur i podsypki żwi-
rowej przed zamuleniem. 
Poprzez otwory w rurach, ścieki będą powoli prze-
sączały się do gruntu. Najczęściej drenaż stanowi 
układ dwóch, trzech nitek.
Końce ciągów drenażowych zakończone są komin-
kami wentylacyjnymi, wyprowadzonymi na wyso-
kość ok. 0,5 m nad powierzchnię terenu.

Niesprzyjające warunki terenowe

Trudności zaczynają się, gdy na podstawie badań 
geologicznych lub testu perkolacyjnego, stwierdzi 

się występowanie gruntów nieprzepuszczalnych, 
np. gliny piaszczystej, gliny lub iłu lub/-i, gdy wody 
gruntowe występują płytko w odniesieniu do pozio-
mu terenu. Pamiętajmy, że poziom zwierciadła wody 
gruntowej jest dodatkowo zmienny w ciągu roku.
 
Zasady posadowienia zbiornika oczyszczalni
To nie jest niemożliwe, ale wymaga szczególnej 
ostrożności i ustalenia stosownych zabezpieczeń 
przez projektanta instalacji. 
Najczęściej w przypadku gruntów słabonośnych i wy-
stępującej wody gruntowej po jej skutecznym odpro-
wadzeniu z wykopu, stosuje się kotwienie zbiornika 
do podłoża z płyty (piasek stabilizowany cementem 
szybkowiążącym, tzw. suchy beton o miąższości ca. 
0,3 m). Obsypka boczna wykopu również powinna 
zostać wykonana przy zastosowaniu piasku stabili-
zowanego cementem.

Wykonanie drenażu
Sprawa się komplikuje, bo warunki gruntowo-wod-
ne nie pozwalają na wykonanie bezpośrednio na ist-

niejącym gruncie nieprzepuszczalnym oczyszczalni 
ścieków na zasadzie drenażu.
Aby wykonanie drenażu rozsączającego było moż-
liwe w tych warunkach, konieczna jest aż wymiana 
gruntów spoistych na grunty piaszczyste, dobrze 
przepuszczalne oraz wykonanie tzw. ,,kopca drena-
żowego/filtracyjnego’’.

Liczba mieszkańców 4 6 8 10 12 +1 mieszkaniec

Qdśr [m
3/d] 0,64 0,96 1,28 1,60 1,92 +0,16

Piasek drobny qdop 32 dm3/m2 x d
Wymagana powierzchnia 
infiltracyjna [m2] 20 30 40 50 60 5 m2/M

Długość drenażu przy 
szerokości rowka 50 cm 40 60 80 100 120 10 m2/M

Tabela 2  Dobór długości drenażu (Leksykon przydomowych oczyszczalni ścieków Z. Heidrich)

 

zwierciadło wody gruntowej ~1,5 m

żwir 15-40 mm

rura 100 mm drenażowa
geowłóknina

grunt rodzimy

10 Schemat przykładowego przekroju drenażu 

11  Mocowanie studzienki kontrolnej

system 
niskiej 

wentylacji

studzienka rozdzielacza

ca.1,5%

ca. 1%
ca. 1%

ca. 1,5%

ca. 1,5%

12 Schemat przykładowego rozwiązania drenażu 
rozsączającego dla 6 osób

13  Pole drenażowe (żwir i geowłóknina) przy zastosowaniu skrzynek zamiast naciętych rur

14  Drenaż na tzw. pakietach rozsączających
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układania drenów do 1 m. Rury drenarskie układane są 
na podsypce ze żwiru o miąższości 0,1 m, pod którym 
jest warstwa piasku ca. 0,6 m. Kopiec przykrywamy już 
warstwą gruntu rodzimego ca. 0,15 m. Jeśli kopiec wy-
niesiony jest ponad poziom zbiornika oczyszczalni, na-
leży zastosować przepompownię, aby podniosła ściek 
do rur drenażowych na odpowiednią wysokość. 

Skutki braku oceny przydatności gruntu

Do tych najniebezpieczniejszych należy uszkodzenie 
konstrukcji zbiornika, która jest z polietylenu w więk-
szości przypadków ofert oczyszczalni na rynku. Proszę 
sobie wyobrazić, że nasypany na zbiornik grunt nie-
przepuszczalny w postaci gliny, nie nadaje się nawet 
na częściowe wypełnienie wykopu. Materiałem od-
powiednim do tego celu są mieszanki piasku i żwiru. 
Dla odniesienia 1 m3 (1000 dm3) suchego piasku, dla 
którego średnia gęstość wynosi 1,4-1,65 kg/dm3, już 
waży ~1400 kg (1,4 tony). Nie ulega zatem wątpliwości, 
że grunt gliniasty jest po prostu wielokrotnie cięższy.

Czy dno wykopu może być z gliny? Oczywiście, że 
nie. Glina nie jest materiałem stabilnym, nawodnio-
na zachowuje się jak „plastelina” i osiada, tym bar-
dziej pod wpływem zbiornika wypełnionego wodą 
ze ściekami. Wraz z osuwaniem się gliny, zauważy-

my reakcję zbiornika, który po prostu się przechyli.
Plastyczne i upłynnione gliny ogólnie nie stanowią 
właściwego podłoża, tak w przypadku fundamentu 
pod budynek, jak również dla zbiornika oczyszczalni.

A co w przypadku drenażu? Grunty nieprzepusz-
czalne, w tym niedostosowanie odpowiedniej dłu-
gości nitek drenarskich spowodują, że woda nie bę-
dzie miała szansy rozsączyć się na tak przygotowanej 
powierzchni, zacznie cofać się do zbiornika oraz po-
jawiać na zewnątrz. Sprawność działania oczyszczal-
ni zostanie mocno ograniczona.
W takich przypadkach niestety, pierwszym odbior-
cą reklamacji jest producent oczyszczalni. Tylko na 
jakiej podstawie? Przecież nie on zawinił, za montaż 
odpowiada wykonawca instalacji.

Rys. opracowania własne autora
Fot. archiwum Roth Polska

Zakres wymiany powinien być określony przy założeniu, 
że rury rozsączające powinny się znajdować na głębo-
kości 0,6 m poniżej docelowej rzędnej terenu oraz gdy 
spełniony będzie warunek rozporządzenia1 (miejsce 
wprowadzania ścieków oddzielone jest warstwą grun-
tu o miąższości co najmniej 1,5, od najwyższego użyt-
kowego poziomu wodonośnego wód podziemnych).
W przypadku wykonywania wymiany gruntu pod dre-
naż na rozsączanie, na czas robót ziemnych często 
ustala się nadzór geologiczny.
Takie rozwiązanie narzuca konieczność zagęszczenia 

15 Niekorzystne warunki terenowe – płytko zalegająca 
woda gruntowa

16 Wykop zabezpieczony omurowaniem 

17 Zabezpieczenie zbiorników szalunkiem przed 
osunięciem niestabilnego gruntu 

19 Stabilizowana obsypka
18  Podłoże z suchego betonu

 

 

 

przepompownia zbiornik oczyszczalni 

kopiec filtracyjny 

~50 cm 

20  Schemat przykładowego kopca filtracyjnego z przepompownią

Pamiętajcie zatem Panowie Instalatorzy, 
że sprawdzone podłoże, to podstawa gwa-
rancji bezpiecznej instalacji i bezawaryjnej 
eksploatacji przydomowej oczyszczalni! 

1 rozporządzenie ministra środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub  
do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (najnowsze z dnia 18 listopada 2014 r.)

http://www.instalreporter.pl

	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

	Przycisk 115: 
	Strona 1: Off
	Strona 2: 
	Strona 3: 
	Strona 4: 

	Przycisk 114: 
	Strona 1: Off
	Strona 2: 
	Strona 3: 
	Strona 4: 



