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Instalacja kanalizacyjna

UsunÈÊ

Ăcieki
Jarosïaw Antkiewicz

Kaĝdy mieszkaniec domu wytwarza w ciÈgu doby 150–200 litrów Ăcieków, które trzeba odprowadziÊ z domu do odbiornika. JeĂli nie moĝe byÊ nim kanalizacja
osiedlowa, zostaje wïasny zbiornik i wywóz Ăcieków albo zbudowanie przydomowej oczyszczalni.
Elementy instalacji
kanalizacyjnej
Instalacja kanalizacyjna musi byÊ tak zaplanowana i wykonana, by jej dziaïania nie byïo
w domu widaÊ, sïychaÊ ani czuÊ, to znaczy
szczelna, cicha i bezzapachowa. Chociaĝ podczas eksploatacji nie powinna dawaÊ o sobie
znaÊ, warto wiedzieÊ, z czego siÚ skïada i jak
powinny byÊ poïÈczone jej elementy, by ze
sobÈ naleĝycie wspóïpracowaïy.
Przybory sanitarne. Umywalka, zlewozmywak, wanna i bidet sÈ widoczne w pomieszczeniach i to ich wyborowi poĂwiÚcamy zwykle najwiÚcej uwagi.
PodejĂcia. SÈ to odcinki rur ïÈczÈce przybory sanitarne z pionem kanalizacyjnym.
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Piony kanalizacyjne (spusty). Pionowe odcinki rur duĝej Ărednicy, do których spïywajÈ
Ăcieki z podejĂÊ kanalizacyjnych (czasem takĝe woda deszczowa z rynien i wpustów).
Poziomy kanalizacyjne (przewód odpïywowy) – rura, do której spïywajÈ Ăcieki z jednego lub kilku pionów;
Przykanalik (podïÈczenie kanalizacyjne).
Przewód zbiorczy, który odprowadza Ăcieki
z poziomów kanalizacyjnych do zewnÚtrznej
sieci kanalizacyjnej lub do innego odbiornika: zbiornika bezodpïywowego zwanego potocznie szambem albo przydomowej oczyszczalni Ăcieków.
Syfon (zamkniÚcie wodne). UrzÈdzenie zabezpieczajÈce przed przedostawaniem siÚ ga-

zów z instalacji kanalizacyjnej do pomieszczeñ,
w których zainstalowane sÈ przybory sanitarne.
Syfon jest elementem kaĝdej miski ustÚpowej,
do innych przyborów sanitarnych montuje siÚ
go jako osobne urzÈdzenie. Obecnie najczÚĂciej
stosowane sÈ tzw. syfony butelkowe.
Wpust. UrzÈdzenie zbierajÈce Ăcieki z odwadnianej powierzchni, np. z podïogi garaĝy
i pomieszczeñ gospodarczych. Wpusty montuje siÚ teĝ w podïodze tarasów czy nawierzchniach podwórzy i podjazdów, skÈd zbierajÈ
wody opadowe.
Czyszczaki. Szczelnie zamykane otwory rewizyjne, umoĝliwiajÈce oczyszczenie niedroĝnych przewodów kanalizacyjnych. Czyszczaki
montuje siÚ w dolnej czÚĂci pionów kanaliza-

Instalacja kanalizacyjna

odpowietrzenie
zbiorcze
przewody
odpowietrzajÈce

podejĂcie
pojedyncze

NiewïaĂciwe spadki lub Ărednica rur kanalizacyjnych. Skutkiem tego bïÚdu jest albo
zbyt leniwe spïywanie Ăcieków, które sprzyja
osadzaniu siÚ zanieczyszczeñ w rurociÈgach,
albo spïywanie Ăcieków zbyt szybko, wskutek
czego Ăcieki, zamiast wypeïniaÊ 0,5–0,7 wysokoĂci rur, pïynÈ caïym ich przekrojem i zasysajÈ wodÚ z syfonów, co powoduje napïywanie
do pomieszczeñ gazów z kanalizacji.

podejĂcie
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ïÈczÈcy
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kanalizacyjny

Uwaga na bïÚdy

odprowadzenie
wody deszczowej
z dachu

powierzchnia
podpiÚtrzenia

a

b

syfon
piÚtrzÈcy
przewód zbiorczy

stopieñ
wypeïnienia
za maïy

przewód
ciĂnieniowy
przykanalik

urzÈdzenie podnoszÈce
(tu: do Ăcieków bez fekaliów)

przewód podziemny
kanaï uliczny
(w systemie mieszanym)

stopieñ
wypeïnienia
prawidïowy

Instalacja odprowadzajÈca Ăcieki bytowo-gospodarcze oraz wodÚ opadowÈ

cyjnych oraz na przewodach odpïywowych
dïuĝszych niĝ 15 m.
Wywiewki. Zakoñczenia pionów wentylacyjnych sïuĝÈce do napowietrzania kanalizacji i usuwania z niej gazów powstajÈcych
w wyniku rozkïadu Ăcieków. Wywiewki wyprowadza siÚ ponad dach.
Zabezpieczenia przeciwzalewowe. UrzÈdzenia – zwykle automatycznie dziaïajÈce
zasuwy, zapobiegajÈce zalaniu nisko poïoĝonych pomieszczeñ – przede wszystkim piwnic – przez Ăcieki cofajÈce siÚ z kanalizacji
zewnÚtrznej (np. w czasie gwaïtownych opadów deszczu).

¥rednica rur
Podstawowym warunkiem zapewniajÈcym
niezakïócony odpïyw Ăcieków z przyborów sa-

nitarnych jest uĝycie rur odpowiedniej Ărednicy, dostosowanej do iloĂci odprowadzanych
z nich zanieczyszczeñ, czyli w praktyce do rodzaju przyboru, jaki obsïugujÈ.
¥rednica podejĂÊ do przyborów sanitarnych
nie moĝe byÊ mniejsza od Ărednicy ich odpïywu, a Ărednica pionu kanalizacyjnego musi
byÊ co najmniej
rów na Ărednicy najwiÚkszego
z przyïÈczonych
do niego podejĂÊ
itd. Podobn ie
Ărednica rur odprowadzajÈcych
1:50
Ăcieki z budynku
(poïoĝonych blisko odpïywu) nie

Wypeïnienie przewodów kanalizacyjnych Ăciekami: (a) wïaĂciwe – od 0,5 do 0,7 wysokoĂci przewodu:
zanieczyszczenia sÈ spïukiwane, (b) niewystarczajÈce: zanieczyszczenia odkïadajÈ siÚ w rurach

Zbyt duĝy spadek przewodów. Zdarza siÚ
w domach stojÈcych na zboczach: w takiej
sytuacji Ăcieki mogÈ spïywaÊ zbyt gwaïtownie i wysysaÊ zamkniÚcia wodne z syfonów.
Roz wiÈzaniem
jest uïoĝenie rur
nie w linii prostej,
lecz tak, by two1:50
rzyïy „schodki”.
1:50

Schodkowe uïoĝenie rur kanalizacyjnych na zboczu
spowalnia spïyw
Ăcieków
REKLAMA
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Tabela. Zalecane Ărednice podejĂÊ do przyborów sanitarnych

wyparowanie

wyssanie wïasne

wyssanie zewnÚtrzne
przez strumieñ wody
w pionie

zaczopowanie

wyssanie zewnÚtrzne
przez strumieñ wody w
podejĂciu zbiorczym

wytïaczanie

NiewïaĂciwe dziaïanie syfonów i jego przyczyny

Brak dostÚpu do syfonów. By przekonaÊ siÚ,
jak waĝny jest dobry dostÚp do elementów instalacji, wystarczy nawet drobna awaria. Wanny,
spïuczki na stelaĝach oraz piony czÚsto sÈ tak
zabudowywane, ĝe dostÚp do instalacji jest niemoĝliwy bez zniszczenia pïytek tworzÈcych ich
okïadzinÚ. Dlatego konieczne jest pozostawianie otworów rewizyjnych (moĝna je zamaskowaÊ drzwiczkami, na których
mocuje siÚ takÈ samÈ okïadzinÚ, jak na reszcie Ăciany.
PamiÚtajmy jednak, ĝe otwór
rewizyjny musi byÊ doĂÊ duĝy
(czasem warto zastosowaÊ nie
jednÈ, a dwie pary drzwiczek),
tak by moĝna byïo nie tylko
zobaczyÊ miejsce awarii, ale
takĝe móc operowaÊ tam narzÚdziami.
Wyjmowany od góry, ïatwy do
oczyszczenia syfon to najwygodniejsze rozwiÈzanie w przypadku
wpustów podïogowych
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Minimalna Ărednica
Dodatkowe wymagania
podejĂcia [mm]

miska ustÚpowa

100

podejĂcia dïuĝsze niĝ 1 m powinny byÊ
wentylowane

wanna, zlewozmywak, pralka

50

podejĂcie powinno byÊ wentylowane
lub jego ĂrednicÚ naleĝy zwiÚkszyÊ do
70 mm, jeĂli jego dïugoĂÊ przekracza:
–
2 m dla wanny
–
3 m dla pozostaïych
przyborów

umywalka, bidet

40

zalecana Ărednica 50 mm

wpusty podïogowe i podwórzowe

50–100

Ărednica podejĂcia powinna byÊ
równa Ărednicy wpustu

piony kanalizacyjne

100

Ărednica moĝe byÊ mniejsza (zwykle
70 mm), jeĂli do pionu nie jest
przyïÈczona miska ustÚpowa

moĝe byÊ mniejsza niĝ Ărednica wczeĂniejszych odcinków instalacji. JeĂli podejĂcia sÈ
zbiorcze – obsïugujÈ wiÚcej niĝ jeden przybór,
to ich Ărednica musi byÊ co najmniej równa
Ărednicy najwiÚkszego z odpïywów.
JeĂli podejĂcia sÈ dïugie, trzeba albo zwiÚkszyÊ ĂrednicÚ rur, albo zapewniÊ ich wentylacjÚ za pomocÈ wywiewek lub zaworów napowietrzajÈcych.

Spadki rur
Domowe instalacje kanalizacyjne wykonuje
siÚ jako grawitacyjne, a wiÚc warunkiem ich
prawidïowego dziaïania sÈ odpowiednie spadki rurociÈgów, zgodne z poĝÈdanym kierunkiem spïywu Ăcieków.
Za wïaĂciwy uznaje siÚ spadek 1,5–3%,
czyli od 1,5 do 3 cm na kaĝdy metr dïugoĂci
rury. Szkodliwy jest zarówno spadek zbyt
maïy, bo wtedy Ăcieki spïywajÈ bardzo sïabo, wiÚc rury ïatwo zatykajÈ siÚ zanieczyszczeniami, jak i zbyt duĝy (ponad 15%), gdyĝ
wówczas zbyt gwaïtownie spïywajÈce Ăcieki mogÈ wypeïniÊ caïy przekrój przewodu,
co prowadzi do wysysania wody z syfonów

fot. SFA

Niesprawne syfony. Syfony mogÈ ulec zapchaniu, woda moĝe byÊ z nich wysysana lub
odwrotnie – wtïaczana. Moĝe teĝ wyschnÈÊ,
gdy z danego przyboru korzystamy sporadycznie. Te niedogodnoĂci sÈ najczÚĂciej wynikiem
nieprawidïowego rozmieszczenia przyborów sanitarnych wzglÚdem siebie. NajczÚstsze bïÚdy
pokazano na rysunku.

Rodzaj przyboru

Niewielkie urzÈdzenie przepompowujÈce i rozdrabniajÈce Ăcieki pozwala uzyskaÊ dobry odpïyw
Ăcieków, nawet jeĂli podejĂcia sÈ zbyt dïugie i nie
ma moĝliwoĂci zapewnienia ich spadku

i wypïywu gazów kanalizacyjnych do pomieszczeñ.

Jakie rury?

fot. Kessel

Uwaga na bïÚdy

Obecnie instalacje kanalizacyjne wykonuje
siÚ niemal wyïÈcznie z tworzyw sztucznych.
Najpopularniejsze sÈ rury z polichlorku winylu (PVC), moĝna teĝ stosowaÊ rury z polipropylenu (PP) lub polietylenu (PE).
W domach jednorodzinnych wybór tworzywa na instalacje kanalizacyjne nie ma wiÚkszego znaczenia. W szczególnych sytuacjach,
na przykïad na pion kanalizacyjny biegnÈcy
w Ăcianie salonu moĝna uĝyÊ specjalnej rury
tzw. niskoszumowej, która tïumi odgïosy przepïywu Ăcieków.
Rury kanalizacyjne ïÈczy siÚ zwykle na
poïÈczenia kielichowe z uszczelkami gumowymi. Takie poïÈczenie zapewnia swobodÚ
ruchów rur pod wpïywem zmian temperatury, zapewnia teĝ ïatwy demontaĝ w razie
takiej potrzeby. PoïÈczenia klejone sÈ w in-
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Odprowadzanie Ăcieków

stalacjach domowych znacznie mniej popularne.
Wykonanie instalacji kanalizacyjnej jest
trudniejsze niĝ wodociÈgowej: przewody majÈ
wiÚkszÈ ĂrednicÚ, a sposób ich prowadzenia
jest obwarowany róĝnymi ograniczeniami:
podejĂcia nie mogÈ byÊ zbyt dïugie ani mieÊ
zbyt licznych zaïamañ, bo Ăcieki bÚdÈ spïywaÊ zbyt sïabo.
Rury ukrywa siÚ nastÚpujÈco:
podejĂcia – w bruzdach Ăciennych lub
w podïodze;
piony – w pionowych kanaïach instalacyjnych (szachtach).
Niektóre podejĂcia i piony ukryÊ teĝ moĝna
za Ăciankami instalacyjnymi, wykorzystujÈc
w ten sposób stelaĝe do zawieszania przyborów, które sïuĝÈ teĝ do ukrywania spïuczek.
Rury mocuje siÚ za pomocÈ dwóch rodzajów podpór:
przesuwnych, umoĝliwiajÈcych swobodny
ruch rur w wyniku zmian temperatury i zwiÈzanego z tym zjawiska rozszerzalnoĂci materiaïów,
staïych, które nie zapewniajÈ swobody ruchów rur wzglÚdem podpory; takie mocowanie stosuje siÚ np. w pobliĝu poïÈczenia podejĂcia z pionem.
Uwaga! Mocowanie przewodów kanalizacyjnych wyïÈcznie za pomocÈ podpór staïych
jest bïÚdem: moĝe spowodowaÊ zdeformowanie i uszkodzenie rurociÈgu.

Najwygodniejszym rozwiÈzaniem jest odprowadzanie Ăcieków do sieci kanalizacyjnej.
JeĂli w pobliĝu domu takiej sieci nie ma, trzeba zastosowaÊ:
szczelny zbiornik bezodpïywowy, popularnie nazywany szambem, z którego Ăcieki
bÚdÈ regularnie wywoĝone taborem asenizacyjnym;
przydomowÈ oczyszczalniÚ Ăcieków, która
umoĝliwi rozsÈczanie ich w gruncie lub odprowadzanie ich do rowu melioracyjnego albo
wód powierzchniowych.
Zastosowanie kaĝdego z tych rozwiÈzañ wymaga speïnienia pewnych warunków.
Zbiornik bezodpïywowy (o pojemnoĂci do
10 m3) musi znaleěÊ siÚ w odlegïoĂci nie mniejszej niĝ:
15 m od studni;
2 m od granicy dziaïki lub drogi;
a

b

Uwaga na bïÚdy
Zaniedbanie wyciszenia instalacji. DěwiÚki
dochodzÈce z instalacji wodno-kanalizacyjnej
mogÈ byÊ bardzo uciÈĝliwe – szczególnie gdy
piony kanalizacyjne umieszczone sÈ na Ăcianie
oddzielajÈcej pomieszczenia sanitarne od sypialni czy salonu, a na etapie projektu nie pomyĂlano o tym, by zapobiec tym uciÈĝliwoĂciom.
Polega to na zastosowaniu pionów kanalizacyjnych ze specjalnych rur niskoszumowych lub
– jeĂli pion biegnie w szachcie instalacyjnym,
wypeïnieniu przestrzeni wokóï niego tïumiÈcÈ
děwiÚki weïnÈ mineralnÈ.
½ródïem haïasu moĝe byÊ takĝe napeïnianie
wanny wodÈ. Najbardziej akustyczne sÈ pod tym
wzglÚdem wanny stalowe, stosunkowo ciche zaĂ
– ciÚĝkie wanny ĝeliwne. Haïasom moĝna zapobiec albo przez umieszczenie wanny w specjalnej ksztaïtce ze styropianu (dziÚki czemu woda
teĝ wolniej stygnie), albo przez zamontowanie takiej baterii, która odchyla strumieñ ku Ăciance wanny,
dziÚki czemu nie uderza on w dno
wanny ani nie wpada z pluskiem do
juĝ nalanej wody, tylko spïywa po tej
Ăciance ïagodnie i cicho.
Strumieñ wody a) opadajÈcy prosto ku doïowi uderza najpierw o dno
wanny a potem o lustro wody i powoduje znaczny haïas; b) bateria kieruje
strumieñ tak, ĝe woda spïywa cicho
po Ăciance wanny

fot. Grohe

Stelaĝe podtynkowe to sposób na ukrycie zarówno spïuczek, jak i rur instalacyjnych

5 m od okien pomieszczeñ przeznaczonych na pobyt ludzi (nie dotyczy to np. garaĝu ani kotïowni).
Uwaga! Miejsce przeznaczone na zbiornik
nie moĝe byÊ naraĝone na zalanie (np. w obniĝeniu terenu, w którym gromadzi siÚ woda
deszczowa).
Zbiorniki bezodpïywowe mogÈ byÊ prefabrykowane – betonowe lub
z tworzyw sztucznych. Nie zaleca siÚ wykonywania ich tradycyjnie z krÚgów betonowych,
bo bardzo trudno jest zapewniÊ
wtedy ich szczelnoĂÊ.
Zbiorniki betonowe sÈ bardzo
ciÚĝkie, co utrudnia ich transport i montaĝ, ale ich stabilnoĂci nie zagraĝajÈ wody gruntowe.
Zbiorniki z tworzyw sÈ lekkie,
co uïatwia ich transport i montaĝ, ale wymagajÈ zakotwienia
w gruncie, by puste nie zostaïy wypchniÚte na powierzchniÚ
przez wody gruntowe.

Piony kanalizacyjne bez wywiewek wyprowadzonych ponad dach. W takiej sytuacji Ăcieki bÚdÈ spïywaÊ ěle, bo nie majÈc którÚdy wciÈgnÈÊ powietrza, gdy wypeïniÈ caïy
przekrój pionu (np. pïynÈc z miski ustÚpowej),
wiÚc zamiast powietrza (przez wywiewkÚ lub
zawór napowietrzajÈcy) bÚdÈ wysysaÊ wodÚ
z syfonów, co spowoduje napïywanie gazów
kanalizacyjnych do pomieszczeñ.
W domu przynajmniej jeden, najdalej poïoĝony od odpïywu poza
dom, pion kanalizacyjny musi byÊ
mieÊ wywiewkÚ wyprowadzonÈ
ponad dach. Waĝne by wysokoĂÊ
wywiewki uniemoĝliwiaïa zasypanie przez Ănieg. Zapewnia ona
napowietrzanie instalacji i usuwanie gazów na zewnÈtrz kanalizacyjnych. Pozostaïe piony moĝna
zwieñczyÊ zaworami napowietrzajÈcymi.
Wywiewka kanalizacyjna przeznaczona do montaĝu na pionach
ponad dachem
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Uwaga na bïÚdy

fot. Naro

Sztywne mocowanie rur. Sztywno zamocowane rury, bez moĝliwoĂci kompensacji wydïuĝeñ termicznych, mogÈ ulec zdeformowaniu, dlatego tam, gdzie to moĝliwe, powinno
siÚ stosowaÊ specjalne uchwyty przesuwne.
CzÚĂÊ instalatorów jednak tego nie robi, co
czasem wynika z niestarannoĂci, a czasem
z gïÚboko zakorzenionych nawyków, gdyĝ
tradycyjne piony ĝeliwne i stalowe rury miaïy
bardzo maïÈ rozszerzalnoĂÊ cieplnÈ.
Niezabezpieczenie przejĂÊ przez Ăciany
i stropy. Obmurowanie lub obetonowanie
rur „na sztywno” powoduje pÚkanie tynków,
a czasem i uszkodzenia rur. W gruboĂci Ăcian
lub stropów rury powinny byÊ zabezpieczone
przed uszkodzeniem. W tym celu rury umieszcza siÚ w luěnych tulejach, a wolnÈ przestrzeñ
wypeïnia trwale elastycznym materiaïem (np.
weïnÈ mineralnÈ). Tuleje mogÈ byÊ uzupeïnione rozetami, które zakrywajÈ obrzeĝa otworu. Przestrzeni miÚdzy tulejÈ a rurÈ nie naleĝy
pozostawiaÊ pustej, bo tÈ drogÈ bÚdÈ siÚ rozprzestrzeniaÊ děwiÚki. Dla zwiÚkszenia bezpieczeñstwa poĝarowego przez utrudnienie rozprzestrzeniania siÚ ognia moĝna zastosowaÊ
na rurociÈgach z tworzyw specjalne opaski
z materiaïu pÚczniejÈcego pod wpïywem wysokiej temperatury: podczas poĝaru zamyka
on otwór pomiÚdzy pomieszczeniami.

fot. Poz-Plast

a

b

PojemnoĂÊ zbiornika na Ăcieki i wydajnoĂÊ oczyszczalni przydomowych trzeba dostosowaÊ do
liczby mieszkañców. Typowa iloĂÊ
Ăcieków to 150–200 litrów na mieszkañca w ciÈgu doby. Ponadto trzeba pamiÚtaÊ, ĝe:
pojemnoĂÊ wozu asenizacyjnego
nie przekracza 10 m3,
budowa zbiornika o pojemnoĂci
powyĝej 10 m3 podlega bardziej reGotowy zbiornik Ăcieków wykonany z tworzywa sztucznego
strykcyjnym przepisom.
Warto stosowaÊ preparaty biologiczne przy- Moĝliwe jest odprowadzanie Ăcieków z oczyszspieszajÈce rozkïad Ăcieków, bo skutecznie czalni niektórych typów, w których Ăcieki
eliminujÈ zapachy wydobywajÈce siÚ ze oczyszczane sÈ w zamkniÚtej komorze (ze zïozbiornika.
ĝem biologicznym, osadem czynnym) do roIndywidualne oczyszczalnie Ăcieków budu- wów melioracyjnych lub cieków albo zbiornije siÚ najczÚĂciej w wariancie z drenaĝem roz- ków powierzchniowych. Wymaga to jednak
sÈczajÈcym. RozwiÈzanie takie jest moĝliwe, tzw. pozwolenia wodno-prawnego.
jeĂli speïnione sÈ nastÚpujÈce warunki:
moĝna zachowaÊ 30-metrowÈ odlegïoĂÊ dre- Koszty
nów od studni;
Za wykonanie instalacji kanalizacyjnej w domu
grunt jest przepuszczalny (do budowy zapïacimy ok. 2 000 zï. Same materiaïy sÈ baroczyszczalni przydomowych nie nadajÈ siÚ dzo tanie, np. cena 1 m rury o Ărednicy 50 mm
grunty gliniaste);
(PVC) nie przekracza 5 zï, rura 110 mm jest
zwierciadïo wód gruntowych znajduje siÚ ok. dwukrotnie droĝsza. Najdroĝsza jest roboco najmniej 1,5 m poniĝej planowanego po- cizna – ok. 50 zï za „punkt".
ziomu rur drenarskich (które umieszcza siÚ DecydujÈc siÚ na szambo zapïacimy:
– 4000–6000 zï za zbiornik;
zwykle na gïÚbokoĂci 0,6–1,2 m).
Sposobem na wysoki poziom wód grunto- – 15–20 zï za wywóz 1m3 nieczystoĂci.
wych jest wypiÚtrzony ponad poziom terenu Teoretycznie mogïoby to oznaczaÊ miesiÚczny koszt ok. 400 zï dla czteroosobowej rodzikopiec, w którym prowadzi siÚ dreny.
¥cieki moĝna rozsÈczaÊ na dziaïce, jeĂli ny (zakïadajÈc ĝe kaĝdy jej czïonek zuĝywa
uda siÚ przeznaczyÊ na to wystarczajÈcÈ po- 200 l wody na dobÚ). W praktyce moĝe to byÊ
wierzchniÚ. W niekorzystnych warunkach nawet o poïowÚ mniej, bo mieszkañcy zwykle
gruntowych (grunty sïabo przepuszczalne), zuĝywajÈ znacznie mniej wody, jeĂli korzystajÈ
niezbÚdna do tego powierzchnia moĝe byÊ z szamba zamiast kanalizacji zbiorczej.
nawet trzykrotnie wiÚksza niĝ na dziaïce po- Oczyszczalnia z drenaĝem kosztuje:
ïoĝonej na suchych piaskach.
– 6000–8000 zï – wykonanie;
Uwaga! Do zbudowania oczyszczalni przy- – 150–250 zï roczna eksploatacja.
domowej wystarczy zgïoszenie, ale budowa Oczyszczalnia z osadem czynnym to zaĂ:
zbiornika bezodpïywowego wymaga pozwo- – 10 000–15 000 zï – wykonanie;
lenia na budowÚ.
– 250–450 zï roczna eksploatacja.

Oczyszczalnia z drenaĝem rozsÈczajÈcym: w gotowym wykopie (a), schemat budowy (b)

osadnik gnilny

rury drenaĝowe

studzienka
rozprowadzajÈca

kominek
napowietrzajÈcy

ĝwir

min. 1,5 m
zwierciadïo wody gruntowej
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