DOM EKOLOGICZNY

RAPORT
Œcieki pochodz¹ce z gospodarstw domowych zawieraj¹
wirusy, bakterie i grzyby
chorobotwórcze oraz jaja
paso¿ytów

abc w pytaniach i odpowiedziach
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Jaki rodzaj oczyszczalni jest najtañszy?
Czy zawsze mogê j¹ zbudowaæ?

Najtañsz¹ metod¹ oczyszczania œcieków jest zastosowanie osadnika gnilnego i drena¿u rozs¹czaj¹cego. Niestety, nie zawsze jest mo¿liwe zastosowanie tej
metody. Po pierwsze, nale¿y tak usytuowaæ zbiornik i drena¿, ¿eby zachowane
by³y minimalne wymagane odleg³oœci – np. drena¿ musi znajdowaæ siê w odleg³oœci min. 30 m od studni i 2 m od granicy dzia³ki. Wa¿ny jest te¿ poziom wód
gruntowych na dzia³ce i rodzaj gruntu – czy jest on przepuszczalny w takim stopniu, ¿e œcieki bêd¹ siê powoli przez niego przes¹cza³y.

Czy mo¿na zbudowaæ oczyszczalniê maj¹c

2 kawa³ek niewykorzystanej dzia³ki?

To zale¿y od tego, jak du¿¹ powierzchniê mo¿emy przeznaczyæ na oczyszczalniê. Rozwi¹zania zbiornikowe wymagaj¹ niewielkiego terenu, rzêdu kilku
metrów kwadratowych (i zachowania odpowiednich odleg³oœci od osadnika
gnilnego). Jednak s¹ one doœæ kosztowne. Tañsze jest wykorzystanie gruntu
jako oczyszczalni – w postaci drena¿u rozs¹czaj¹cego (metoda najtañsza), filtra piaskowego lub oczyszczalni gruntowo-korzeniowej. Jednak wymagaj¹ one
znacznie wiêkszej powierzchni – dla 5-osobowej rodziny jest to ok. 100 m2.

Czy mogê odprowadzaæ œcieki z oczyszczalni

3 do jeziora?
Najtañsz¹ metod¹ oczyszczania œcieków
jest drena¿ rozs¹czaj¹cy (fot. Poz-Plast)

Tak, ale pod jednym warunkiem. Do jeziora nie nale¿y wpuszczaæ œcieków zawieraj¹cych azot i fosfor. Spowoduj¹ one gwa³towny rozwój glonów, które zaburz¹ prawid³owe funkcjonowanie ekosystemu wodnego i wytworz¹ w nim strefy
beztlenowe. Tylko dwie metody oczyszczania œcieków powoduj¹ ich usuniêcie:
oczyszczalnie ze z³o¿em biologicznym i filtry piaskowe. To one przede wszystkim
s¹ polecane na terenach przy jeziorach.

4
Zaprojektowanie i wykonanie
oczyszczalni œcieków
zostawmy fachowcom

Grozi zanieczyszczeniem bakteriologicznym i chemicznym gleby oraz wody.
Korzystanie z nieszczelnego szamba jest bardzo niebezpiecznym procederem –
wiêkszoœæ bakterii chorobotwórczych, które wraz ze œciekami przedostaj¹ siê do
gleby i wód podziemnych, jest w stanie prze¿yæ w tych œrodowiskach ok. 3 miesiêcy, stanowi¹c zagro¿enie bakteriologiczne. W tym czasie s¹ w stanie pokonaæ
znaczne odleg³oœci i skaziæ teren znajduj¹cy siê daleko od miejsca wyp³ywu zanieczyszczeñ – np. w ¿wirze w ci¹gu trzech miesiêcy œciek mo¿e przep³yn¹æ ok.
3,7 km (przy spadku terenu wynosz¹cym 5%).
Zanieczyszczenia chemiczne powoduj¹ ska¿enie terenu wokó³ domu, s¹
wch³aniane przez roœliny, w tym tak¿e warzywa w ogródku. Szkodliwe zwi¹zki
chemiczne rozprzestrzeniaj¹ siê tak¿e na wiêksze odleg³oœci, ska¿aj¹c wody
podziemne.
Równie¿ znajduj¹ce siê w œciekach zwi¹zki organiczne mog¹ byæ przyczyn¹
nieprawid³owych procesów zachodz¹cych w glebie – mog¹ rozwijaæ siê w nich
bakterie beztlenowe, powoduj¹ce zagniwanie œcieków.
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Trzcinow¹ oczyszczalniê œcieków mo¿na
wkomponowaæ w krajobraz (fot. Esos)
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Czym grozi posiadanie nieszczelnego szamba?

Do czego s³u¿¹ bioaktywatory?

S¹ to preparaty, które wp³ywaj¹ na jakoœæ procesu oczyszczania œcieków
w osadniku gnilnym. Dziêki ich stosowaniu szybciej przebiega rozk³ad zwi¹zków organicznych, a œcieki s¹ lepiej oczyszczone.

czyli To, co najważniejsze
To oznacza wolniejszy przyrost w zbiorniku iloœci osadu, dziêki czemu rzadziej trzeba go wywoziæ. Bioaktywator wpuszczamy do kanalizacji przez
muszlê toaletow¹ raz na 2 tygodnie.

Czy to prawda, ¿e maj¹c przydomow¹

6 oczyszczalniê trzeba „dbaæ” o œcieki?

Wyprodukowane w domu œcieki trafiaj¹ bezpoœrednio do osadnika gnilnego, w którym ulegaj¹ rozk³adowi. Dzieje siê tak dziêki znajduj¹cym siê tam
bakteriom – to one wykorzystuj¹ zawarte w œciekach zwi¹zki organiczne. Je¿eli œcieki bêd¹ zawiera³y zbyt du¿o zwi¹zków chemicznych, takich jak np.
proszki do prania, a ma³o organicznych, bakterie nie bêd¹ siê mia³y czym ¿ywiæ i bêd¹ obumieraæ.
Niewskazane jest te¿ u¿ywanie du¿ej iloœci œrodków dezynfekcyjnych, wybielaj¹cych i czyszcz¹cych, zawieraj¹cych chlor – powoduj¹ one wyginiêcie
bakterii w osadniku, przez co œcieki nie ulegaj¹ rozk³adowi. Dlatego maj¹c
w³asn¹ oczyszczalniê œcieków jesteœmy sami odpowiedzialni za to, jak ona
pracuje i czy wyp³ywaj¹ce z niej œcieki s¹ odpowiednio oczyszczone.
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S³oma jest powszechnie dostêpnym w Polsce paliwem ekologicznym

Biopaliwa pozwalaj¹ zmniejszyæ
koszty eksploatacyjne
ogrzewania o 30 do 70%
w stosunku do paliw
tradycyjnych

Co to s¹ paliwa ekologiczne?

Paliwami ekologicznymi nazywane s¹ paliwa odnawialne we wzglêdnie krótkim czasie i nie powoduj¹ce zanieczyszczenia œrodowiska.
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Co to jest biomasa?

Biomasa to drewno, trociny, s³oma zbó¿ i rzepakowa, ga³êzie wierzby, liœcie,
igliwie, makulatura, czyli materia³y pochodz¹ce z roœlin, które nadaj¹ siê do spalania w celu ogrzewania domów.
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Jak wykorzystaæ nieuprawiany fragment pola?

Najlepszym rozwi¹zaniem jest stworzenie plantacji energetycznej, wykorzystuj¹cej gatunek szybko rosn¹cej wierzby do uzyskiwania drewna opa³owego.
Takie plantacje w niektórych krajach europejskich sta³y siê wysoko op³acalnymi
uprawami.

Wierzba wiciowa jest uwa¿ana za paliwo
przysz³oœci

10 Jak wykorzystaæ trociny z tartaku?
Najprostszym rozwi¹zaniem jest zakupienie odpowiedniego kot³a c.o. i wykorzystanie trocin jako paliwa. ¯eby palenie w kotle nie by³o zajêciem zbyt czasoch³onnym, warto dokupiæ podajnik paliwa, dziêki czemu rzadziej bêdzie trzeba dok³adaæ paliwo.

Czy mo¿na wykorzystaæ s³omê do celów

11 energetycznych?

S³oma jest œwietnym paliwem do ogrzewania budynku. Jej wartoœæ opa³owa jest co prawda o 40% ni¿sza ni¿ wêgla, ale za to koszty pozyskania s¹ minimalne. Tak wiêc, maj¹c w³asn¹ s³omê ponosi siê g³ównie jednorazowe
koszty inwestycyjne polegaj¹ce na zakupie kot³a przeznaczonego do spalania s³omy.
Nowoczesny kocio³ na biopaliwa (fot. Biomatic)
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