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Grunt o słabej 
przepuszczalności 

15 < k < 30**

Zalety drenażu terracon-p
- możliwość montażu drenażowej oczyszczalni ścieków na małej działce
-p rosta dostawa materiałów
-ł atwy, szybki i tani montaż
-n iski koszt inwestycji i eksploatacji oczyszczalni ścieków

Ilość koniecznych pakietów do drenażu typu terracon-p należy określić po: 
   -  ustaleniu liczby ścieków dopływających do oczyszczalni (ilość RLM)
   -  wykonaniu badania przepuszczalności gruntu w którym oczyszczalnia ma być zamontowana 
     (określeniu jego współczynnika  k) 

Dobór ilości pakietów drenażu terracon-p:

przy założeniu: zużycie wody wynosi 
150 l/dobę/mieszkańca

jeśli drenaż w gruntach słabo-lub b. dobrze prze-
puszczalnych przygotowany zostanie jak na 
rys. 2a i 2b dobór ilości pakietów następuje jak 
dla gruntu dobrze przepuszczalnego

*

**

Wypełnieniem złoża rozsączającego (drenażu) terracon-t są tradycyjne materiały budowlane: żwir płukany, 
tłuczeń oraz piasek. Linie drenażowe terracon-t są długie, od 8–16 mb/Mieszkańca.Złoże rozsączające terracon-t 
budowane jest zwłaszcza na dużych działkach gdzie strata części działki pod dużą powierzchnię oczyszczalni 
nie stanowi problemu.

Przyjmuje się:
- dla gruntów o dobrej przepuszczalności:    
      2 1,2 m  pakietu/osobę*

21,8 m  pakietu/osobę*

- dla gruntów o słabej lub 
  bardzo dobrej przepuszczalności:         

2. Złoże rozsączajace terracon-t

Wydanie nr 2/2016

W tym prospekcie chcielibyśmy zamienić:

1. str 3 grafiki zbiornik osadnika gnilnego i jego wyposażenie
2. str 4 przekrój drenażu pakietowego- edycja zdjęcia dla przypadku 1,2a,2b
miana zakresu przysypania gruntem na 40- 60 cm

Na ostatniej stronie poniżej pkt 2 jeszcze trzeba zmieścić: Wydanie nr 2/2016

Ostatnie wydanie wraz z materiałami do aktualizacji przesyłam w załączeniu.

Pozdrawiam,



Przydomowa oczyszczalnia ścieków składa sie z dwóch podstawowych części: 
I     oczyszczania wstępnego beztlenowego w osadniku gnilnym 
II    stopnia biologicznego który stanowi system drenażowy.
  

1. Osadnik gnilny        2. Studzienka rozdzielcza        3. Wypełnienie drenażowe        4. Otwór wentylacyjny        5. Rura drenażowa
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Drenaż rozsączający z jedną linią Drenaż rozsączający z dwoma liniami

Budowa osadnika:

I. Osadnik gnilny terra
Osadnik gnilny to zbiornik przepływowy, jego wielkość (objetość) umożliwia zatrzymanie dopływających 
do przydomowej oczyszczalni ścieków przez 3 doby. Wewnątrz osadnika w warunkach beztlenowych następuje 
oddzielenie tłuszczów na powierzchnię ścieków (flotacja) oraz elementów cieższych od wody na dno zbiornika 
(sedymentacja). Znajdujące się w komorze bakterie beztlenowe doprowadzają do fermentacji ścieków, w wyniku 
czego zostają wydzielone substancje mineralne, które również opadają na dno zbiornika.

Dane techniczne

Typoszereg osadnika gnilnego terra 

Ilość użytkowników - RLM 5 6 7 10 12 14 18 21
Pojemność brutto osadnika     [l] 2500 3200 3500 5000

(2500+2500)
6000

(3200+2800)
7000

(3500+3500)
9200

(3200x2+2800)
10500

(3500x3)

Pojemność netto osadnika      [l] 2280 2900 3220 4560
(2280+2280)

5500
(2900+2600)

6440
(3220+3220)

8400
(2900x2+2600)

9660
(3220x3)

3Przepustowość dobowa          [m /d] 0,75 0,9 1,05 1,5 1, 8 2,1 2,7 3,15

Nominalny dobowy BZT      [kg/d]  5 
0,300 0,360 0,420 0,600 0,720 0,840 1,080 1,260

Ilość zbiorników osadnika     [szt] 1 1 1 2 2 2 3 3

Długość całkowita osadnika  [mm] 1840 2290 2520 3680
(1840+1840)

4360
(2290+2070)

5040
(2520+2520)

6650
(2290x2+2070)

7560
(2520x3)

Szerokość osadnika               [mm] 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300

Wysokość bez nadstawek  [mm] 1580 1580 1580 1580 1580 1580 1580 1580

Wysokość od dna do dopływu ścieków [mm] 1360 1360 1360 1360 1310 1310 1310 1310

Wysokość od dna do odpływu ścieków [mm] 1310 1310 1310 1310 1260 1260 1260 1260

Średnica rury wlotu [mm] 110 110 110 110 160 160 160 160

Średnica rury wylotu [mm] 110 110 110 110 160 160 160 160

Wysokość nadstawki [mm] 600 600 600 600 600 600 600 600

Średnica wewn.włazu [mm] 600 600 600 600 600 600 600 600

Liczba włazów [szt] 2 2 2 2-4 2-4 2-4 3-6 3-6

Certyfikat CE
Osadnik gnilny terra przeszedł pomyślnie badania na zgodność z europejską normą PN-EN 12566-1 posiada oznaczenie 
CE gwarantujące  jego wysoką  jakość.

Zbiornik osadnika terra  i jego wyposażenie:

Najważniejszą częścią złoża rozsączająco-drenażowego są pakiety drenażowe umożliwiające przyjęcie większej 
ilości ścieków niż czynią to żwir i kruszywa. Wnętrze pakietu drenażowego to system kanalików przepływowych 
o wysokorozwiniętej powierzchni wewnętrznej owiniętych geowłókniną. Optymalne działanie drenażu terracon-p 
wspomaga zaprojektowana do tego celu rura drenażowa zapewniająca równomierne rozprowadzanie ścieków po 
powierzchni pakietów.

Osadnik gnilny terra wykonywany jest jako zbiornik jedno-, dwu-, lub trzykomorowy. Standardowo wyposażony 
jest w filtr doczyszczający. Podczyszczone w osadniku gnilnym ścieki dopływają grawitacyjnie do złoża rozsączającego. Przepływając przez 

wnętrze złoża na powierzchni którego znajdują się bakterie i drobnoustroje, dochodzi do „wyjadania” przez bakterie 
rozpuszczonych w ściekach zanieczyszczeń. Potrzebny bakteriom do pracy tlen, dostarczany jest przez kominki 
wentylacyjne. W zależności od wielkości i kształtu działki oraz ilości ścieków, złoże rozsączające (drenażowe) może 
składać się z jednej lub wielu linii drenażowych.

1. Złoże rozsączające terracon-p

II. System drenażowy

terracon-p

104cm x 60cm x 30cm

twarde PCV,
geowłóknina

5 kg

Nazwa wyrobu

Wymiary
(d x sz x w)  

Materiał  

Waga (średnia)
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