
Temat: Metody utylizacji ścieków.        30.04.2020 
   Drenaż rozsączający, studnia chłonna.                 07.05.2020 

                           
Lekcja dotyczy metod oczyszczania ścieków domowych. Należy zapoznać się z poniższą notatką. Można ją 
wydrukować i wkleić lub zapisać w folderze. 

 Na końcu tego pliku macie wytyczne dotyczące pracy, jaką należy wykonać, czyli do zrobienia będzie 
notatka, w formie odpowiedzi na pytania podane na końcu. 

Pytania i odpowiedzi powinny znaleźć się w zeszycie. NIE WYSYŁAJCIE MI TYCH ODPOWIEDZI.  

  

W następnym tygodniu ( 07.05, godz. 15:00 ) na zajęciach będziecie pisać klasówkę w formie testu. Będzie 
ona obejmować zagadnienia dotyczące szamb, osadnika gnilnego oraz drenażu rozsączającego (czyli też te 
pytania na które odpowiadaliście)…W razie pytań kontakt przez messenger lub mail. 

 
Szambo 

 Jest rozwiązaniem preferowanym dla małych działek lub dla działek, które w niedługim czasie 
zostaną podłączone do miejscowej sieci kanalizacyjnej. Szambo, to szczelny, bezodpływowy, zbiornik 
gromadzący ścieki w sposób okresowy (najczęściej nie dłużej niż z 14 dni), opróżniany następnie przez 
tabor asenizacyjny. Szamba mogą być wykonane z kręgów betonowych, z tłoczonych zbiorników 
z tworzyw sztucznych, mogą być też betonowane metodą zalewową bezpośrednio na placu budowy 
z wykorzystaniem form betoniarskich. Minimalne odległości szamb od budynku i uzbrojenia działki 
podaje rysunek. 

 

 
 

 

 

 



Osadnik gnilny 

 Osadnik gnilny jest szczelnym zbiornikiem służącym do czasowego przetrzymania ścieków na okres 
co najmniej 3 dni, w celu umożliwienia  wstępnego oczyszczenie ścieków. W osadniku na  powierzchnię 
wypływają tłuszcze i inne związki, które są lżejsze od ścieków. Zbierają się one w postaci kożucha, który 
okresowo należy usuwać. Na dno opadają cząsteczki cięższe od ścieków i tworzą osad, który ulega 
procesowi fermentacji. Fermentacja to beztlenowy rozkład związków organicznych na substancje 
rozpuszczalne w wodzie i nierozpuszczalne, pozostające na dnie osadnika. 

Zaleca się, aby co roku lub co dwa lata usuwać nagromadzony osad ze zbiornika i wywozić wozem 
asenizacyjnym. Jednak nie należy usuwać całego osadu, ale pozostawić trochę na dnie zbiornika.  
Ma to na celu zachowanie szczepów bakterii fermentacyjnych ze starego osadu. Dzięki temu szybciej 
uruchomiony zostanie proces fermentacji nowo tworzonego osadu. 

 W celu przyspieszenia procesu fermentacji stosuje się też tzw. bioaktywatory (czyli bakterie  
i enzymy, dzięki którym oczyścimy ścieki, przerobią ścieki). Pozwalają one na przyspieszenie rozkładu 
zanieczyszczeń, poprawienie jakości oczyszczonych ścieków i zmniejszenie intensywności wydzielania się 
nieprzyjemnych zapachów. Poza tym wolniej narasta warstwa osadu na dnie zbiornika, gdyż jest on 
w większym stopniu rozłożony. 

Bioaktywator wprowadza się do osadnika gnilnego zazwyczaj raz na dwa tygodnie wykorzystując 
spuszczenie wody z preparatem w toalecie. 

 Ponieważ procesy rozkładu ścieków w osadniku gnilnym są źródłem nieprzyjemnych zapachów 
i niebezpiecznych gazów, dlatego zbiornik wymaga wentylowania. Najczęściej do wentylacji zbiornika 
wykorzystuje się najbliższy pion kanalizacyjny w budynku z wywiewką na dachu. Można tez wykonać 
osobną wentylację niską (zamocowaną bezpośrednio na zbiorniku) lub wysoką (wyprowadzoną ponad okap 
budynku). 

 
Studnia chłonna 

Jest rozwiązaniem służącym do odprowadzania ścieków wstępnie oczyszczonych w osadniku gnilnym jak 
i ścieków deszczowych bezpośrednio do gruntu.  
 
Studnię chłonną montuje się w przypadku: 
 płytko posadowionej warstwy nieprzepuszczalnej, poniżej której znajduje się warstwa 

przepuszczalna gruntu 
 małej powierzchni działki uniemożliwiającej zastosowanie drenażu rozsączającego. 

 
  Studzienki chłonne wykonywane są najczęściej jako murowane, lub betonowe. W odróżnieniu od szamb 
studzienki nie są konstrukcją szczelną i umożliwiają rozpływanie się ścieków ku dołowi i na boki przez 
specjalnie wykonane w tym celu otwory filtracyjne. Studzienki chłonne wypełnia się dodatkowo materiałem 
filtracyjnym w postaci żwiru o różnej granulacji, pełni on dodatkową warstwę doczyszczającą ścieki 
o właściwościach zbliżonych do złoża biologicznego. Studzienki ulegają stopniowemu zamulaniu 
osadzającym się wewnątrz ziaren żwiru osadem. Wymagają okresowego wglądu i usunięcia wierzchniej 
warstwy żwiru wraz z mułem (średnio raz na 3 lata). Raz na 10 lat studnię trzeba gruntownie przeczyścić 
usuwając większość żwiru. 



 

Studnie chłonne przeważnie mają 
zastosowanie do rozsączania ścieków 
wstępnie oczyszczonych, gdy nie 
można zastosować drenażu 
rozsączającego. 

Dla ścieków deszczowych o wiele 
lepszym konstrukcyjnie 
rozwiązaniem są obecnie skrzynki 
rozdeszczające.  

 

 

 

 

 

 

 

Drenaż rozsączający 

 

Rys. Zasada działania osadnika gnilnego i drenażu rozsączającego 

 



 

Powyżej wstawiłam rysunki, na podstawie których omawialiśmy działanie drenażu i osadnika na lekcji. 

 

Zadaniem Waszym jest napisanie notatki dotyczącej drenażu rozsączającego. 

Tą notatką będą odpowiedzi na poniższe pytania. Pod linkiem, który wstawiłam, znajdziecie odpowiedzi. 
Najlepiej zrobić to w zeszycie, pisząc temat pracy (drenaż rozsączający), przepisując pytanie i podać 
odpowiedzi. 

NIE MUSICIE MI TEGO WYSYŁAĆ, MACIE MIEĆ NAPISANE (kiedyś sprawdzę). Będzie to przydatne 
na następną lekcję na klasówkę, o której pisałam wyżej.. 

 

http://www.instsani.pl/753/osadnik-gnilny-i-drenaz-rozsaczajacy 

 

1. Co to jest drenaż rozsączający? 

2. Co jest zadaniem drenażu rozsączającego? 
3. Do ilu % powinny zostać oczyszczone ścieki w osadniku gnilnym? 

4. Ile metrów rur drenażu przyjmuje się na jednego mieszkańca? 
5. Jaki powinien być spadek prowadzenia rur drenarskich? 

6. Jaka powinna być maksymalna długość jednej nitki rury drenarskiej? 
7. Jaki powinien być odstęp między rurami drenarskimi? 

8. Ile metrów maksymalnie, może mieć długość całego drenażu? 
9. Wymień dwa zadania, jakie ma geowłóknina, układana wokół rur drenarskich. 
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