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W zakres zamówienia wchodzi: 
1. Demontaż istniejącej przydomowej oczyszczalni ścieków BIOPAN –pojedynczy 

cylindryczny zbiornik o wymiarach: średnica ok. 1.7 m i wysokość ok. 1,8 m. W 
zakres obowiązków Wykonawcy wchodzić będzie wypompowanie i utylizacja 
ścieków i osadów z likwidowanej oczyszczalni. 

2. Dostawa i montaż przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków Multiekocent 
3300 (osad czynny i złoże biologiczne). Widok oczyszczalni przedstawiono na 
poniższej fotografii. 

 
2.1 Nową oczyszczalnię zamontować w wykopie po uprzednio zdemontowanej 

oczyszczalni przestrzegając wytycznych montażowych producenta zawartych w j 
instrukcji montażu i eksploatacji. W trakcie montażu wykorzystać istniejące prze-
wody sieci kanalizacyjnej. 

2.2 Dostawa i montaż w bezpośrednim sąsiedztwie oczyszczalni, dedykowanej przez 
producenta oczyszczalni szafki sterowniczej. Do podłączenia nowej oczyszczalni 
wykorzystać istniejący kabel zasilający. 

2.3 Rozruch oczyszczalni 
Przed przystąpieniem do rozruchu należy sprawdzić szczelność instalacji układu 
sprężonego powietrza, prawidłowość pracy dyfuzora (intensywność napowietrza-
nia) i doprowadzić ściek surowy (zaleca się wlanie do reaktora biologicznego 
porcji ścieków zawierających kłaczki osadu czynnego pobranej z działającej 
oczyszczalni) i rozpocząć proces wypracowywania reaktora biologicznego. Do-
brać czas pracy sprężarki.  

3. Wykonanie drenażu ścieków do gruntu. 
3.1 Studzienka rozdzielcza d = 425 mm z polietylenu wysokiej gęstości wyposażona 

w: 
a. szczelną pokrywę 
b. płytkę rozdzielczą 
c. jeden otwór wlotowy d =110 mm 



d. 3 otwory wylotowe d =110 mm 
3.2 Drenaż wykonać z zastosowaniem tuneli drenażowych (komór filtracyjnych) „Graf 

300”. Komory należy posadowić w wykopie zgodnie z rzędnymi łączenia ze 
studzienką rozdzielczą układając ze spadkiem 0,5 – 1 %. Pod komorami dokonać 
wymiany gruntu rodzimego na głębokość nie mniejszą niż 40 cm Do wymiany 
gruntu należy zastosować żwir płukany frakcji 30 - 60 mm. Wykop po ustawieniu 
tuneli należy uzupełnić do wysokości komory żwirem o frakcji 30 – 60 mm. 
Warstwę wierzchnią żwiru należy zabezpieczyć geowłókniną a wykop uzupełnić 
do wyrównania gruntem rodzimym. 
Do wyliczenia długości drenażu przyjęto grunty o umiarkowanej 
przepuszczalności  
Wymaganą ilość komór (Ik) dla 6 mieszkańców przy założeniu zużycia wody 80 
dm3/d obliczono wg wzoru 
Ik = [Qdśr : (Qdpo x S)] x (1 – 0,33) /LK 
Gdzie  
Qdśr - średnia ilość ścieków dopływająca do drenażu, 6 x 80 dm3 = 480 dm3/d 
Qdpo -  ilość ścieków jaką jest w stanie wchłonąć 1 m2gruntu w ciągu doby. Dla 
założonego gruntu =26 dm3/m2/d. 
S-Obwód zwilżony – 0,70 m 
Lk - długość komory =1,14 m 

 0,33 - redukcja długości o 33 % związana z filtracją boczną 
 Wyliczenie ilości komór: 

Ik= [[480 dm3/d / (26 dm3/m2/d x 0,70 m)] x (1 – 0,33)] /1,14= 17,8 
Przyjęto 18 komór. Drenaż wykonać w formie trzech rzędów komór po 6 
elementów w każdym. Każdy rząd zakończyć kominkiem wentylacji niskiej. 
Uwaga. Dopuszcza się zmianę/zmniejszenie ilości komór w porozumieniu z 
producentem oczyszczalni i potwierdzeniu lepszej niż założono 
przepuszczalności gruntu. 

 

 


