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Abstrakt 
 W artykule opisano podstawowe wytyczne, którymi powinni się kierować projektanci, 
wykonawcy i uŜytkownicy drenaŜy rozsączających. DrenaŜ rozsączający jest obecnie najbardziej 
rozpowszechnionym systemem odprowadzania i unieszkodliwiania małych ilości ścieków w 
Polsce. Przed wyborem tego sposobu oczyszczania ścieków bardzo waŜna jest właściwa ocena 
warunków gruntowo–wodnych. W pracy przedstawiono załoŜenia projektowe drenaŜy 
rozsączających dla róŜnych warunków gruntowo–wodnych. Sprawność działania drenaŜy 
rozsączających w duŜej mierze zaleŜy od prawidłowego zaprojektowania, tj. określenia długości 
ciągów rozsączających wraz z ich odpowiednią rozstawą, a później prawidłowego wykonania 
zgodnie ze sztuką budowlaną i wcześniejszymi zaleceniami projektowymi. UŜytkownik tego 
systemu powinien być świadomy, Ŝe prawidłowa eksploatacja obiektu wpłynie na jakość ścieków 
oczyszczonych i czas efektywnej pracy systemu.  

1. Wstęp 

 Gospodarka ściekowa w gminach wiejskich, ze względu na duŜe rozproszenie 

zabudowy oraz zmienne ukształtowanie terenu, opiera się zwykle na kilku (rzadko jest 

to jedna, zbiorowa duŜa oczyszczalnia), stosunkowo niewielkich oczyszczalniach 

grupowych, przyjmujących ścieki z jednej lub kilku wsi. Zasięg takich oczyszczalni 

ograniczony jest kosztami przepompowywania ścieków z lokalnych układów 

kanalizacyjnych, natomiast moŜliwość grupowania zaleŜy w duŜej mierze od wielkości 

i chłonności odbiornika. Z punktu widzenia niezawodności systemu usuwania ścieków 

szczególnie niekorzystny jest układ sieci kanalizacyjnej wymagający szeregowego, 

wielokrotnego przepompowywania ścieków [6]. 
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 W ostatnich latach obserwuje się w Polsce duŜy wzrost zainteresowania budową 

małych i przydomowych oczyszczalni ścieków [1]. Wynika to z rosnącej świadomości 

ekologicznej społeczeństwa, a takŜe z wejścia w Ŝycie Rozporządzenia Ministra 

Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 8 marca 1990 roku o 

samorządzie terytorialnym [10], oraz ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym i 

prawie budowlanym z dnia 7 lipca 1994 roku [9]. Wszystkie te akty prawne nakazują, 

aby w pozwoleniu na budowę było określone gdzie będą odprowadzane ścieki bytowe 

w trakcie uŜytkowania budynków przez mieszkańców. Do niedawna 

najpopularniejszym sposobem odprowadzania ścieków, jeśli gospodarstwo nie miało 

dostępu do zbiorczego systemu odprowadzania ścieków, był wybieralny dół gnilny, 

czyli popularne szambo. Przy czym naleŜy nadmienić, iŜ wiele tego typu obiektów było 

wykonane nieprawidłowo, czego skutkiem jest zanieczyszczenie gruntów oraz wód 

powierzchniowych i podziemnych [2]. Szczególnie niebezpieczne jest skaŜenie wód 

podziemnych, gdyŜ zdolność ich samooczyszczania się jest duŜo mniejsza niŜ wód 

powierzchniowych. Kontrola takich obiektów jak doły gnilne jest niezwykle trudna, a 

czasem wręcz niemoŜliwa. W związku z tym, jeśli warunki terenowe są sprzyjające, 

naleŜy zastąpić szambo przydomową oczyszczalnią, która będzie oczyszczać ścieki w 

miejscu ich powstania, a tym samym nie będzie stwarzać zagroŜenia dla środowiska 

[3]. W takim przypadku przyszły uŜytkownik staje przed dylematem, jaki system 

oczyszczania zastosować. Najczęściej jedynym kryterium wyboru oczyszczalni jest 

cena obiektu. Informacje podane w folderach reklamujących oczyszczalnie przewaŜnie 

są wybiórcze, tzn. wymienione są zalety obiektów, natomiast nie umieszcza się 

informacji na temat ich wad [5]. 

 Obecnie dla gospodarstw indywidualnych najczęściej stosowanymi 

przydomowymi oczyszczalniami ścieków są drenaŜe rozsączające ścieki w gruncie. Jak 

juŜ wspomniano, jest to jeden z najtańszych systemów odprowadzania i 

unieszkodliwiania ścieków w miejscu ich powstania. Obecnie według Rozporządzenia 

Ministra Środowiska [10] dopuszczalne jest stosowanie tego typu systemów 

odprowadzenia ścieków do gruntu, jeśli ich ilość nie przekracza 5 m3·d-1. Jednak, aby 

taki system pracował efektywnie, waŜne jest jego poprawne wykonanie i prawidłowa 

eksploatacja. 
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2. Cel pracy 

 Celem pracy jest szczegółowa charakterystyka drenaŜu rozsączającego, 

jako systemu oczyszczania ścieków w gruncie, przy róŜnych warunkach 

gruntowo–wodnych. W zaleŜności od warunków lokalnych wyróŜnia się 

4 najczęściej spotykane przypadki układu drenaŜy rozsączających:  

− Przypadek 1. DrenaŜ rozsączający połoŜony w gruncie dobrze 

przepuszczalnym. 

− Przypadek 2. DrenaŜ rozsączający połoŜony w gruncie mocno 

przepuszczalnym. 

− Przypadek 3. DrenaŜ rozsączający połoŜony w gruncie słabo 

przepuszczalnym. 

− Przypadek 4. DrenaŜ rozsączający połoŜony w kopcu filtracyjnym w terenie z 

wysoko połoŜonym zwierciadłem wody gruntowej. 

3. DrenaŜ rozsączający – definicja i zasada działania 

 DrenaŜ rozsączający wykorzystywany jest najczęściej jako drugi lub trzeci stopień 

oczyszczenia ścieków po osadniku gnilnym lub złoŜu biologicznym. Stanowi on 

najczęściej układ podziemnych perforowanych drenów, słuŜących do wprowadzania do 

gruntu mechanicznie oczyszczonych ścieków, w celu ich biologicznego oczyszczania. 

Ścieki, w czasie infiltracji przez pory gruntu, podlegają oczyszczaniu wskutek 

zachodzących procesów fizycznych, biologicznych i chemicznych. Pod powierzchnią 

filtracyjną, na powierzchni cząstek gruntu, wytwarza się pod wpływem rozwoju 

mikroorganizmów błona biologiczna. Organizmy zawarte w błonie dokonują rozkładu 

zanieczyszczeń zawartych w ściekach na substancje stałe i gazowe. W gruncie pod 

drenaŜem zachodzą takŜe chemiczne reakcje strącania zanieczyszczeń nieorganicznych. 

W strefie niepełnego nasycenia porów gruntowych wodą zachodzi w warunkach 

tlenowych nitryfikacja związków azotowych. 

Efektywność oczyszczania ścieków za pomocą drenaŜy rozsączających zaleŜy w 

głównej mierze od właściwości gruntu rodzimego znajdującego się pod układem 

drenów. Pełne tlenowe oczyszczanie ścieków zachodzi najlepiej w gruntach 

piaszczystych, o dobrej przepuszczalności, posiadających od 10 do 15% wolnych 

porów, co umoŜliwia dyfuzyjną wymianę powietrza z atmosfery. 
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4. Zasady określania przydatności gruntu pod drenaŜ rozsączający 

 Przed przystąpieniem do projektu drenaŜu rozsączającego oraz jego wykonania 

niezbędne jest określenie objętości odprowadzanych ścieków, rodzaju gruntu oraz 

połoŜenia zwierciadła wody gruntowej. 

Według aktualnie obowiązującego Rozporządzenia z dnia 8 lipca 2004 r. ścieki bytowe 

moŜna odprowadzać do gruntu poprzez drenaŜ rozsączający, jeŜeli ich objętość nie 

przekracza 5 m3·d-1. 

 Przydatność gruntu pod drenaŜ rozsączający moŜna określić na podstawie testu 

perkolacyjnego. Test ten słuŜy do określenia wodoprzepuszczalności gruntu. W miejscu 

gdzie będzie wykonywany drenaŜ, wykonuje się odkrywkę gruntu do poziomu 

posadowienia drenów. Na dnie wykonanej odkrywki wykonuje się otwór o wymiarach 

0,3 x 0,3 m i głębokości 0,15 m. Istotne jest, aby ściany otworu nie były wygładzone, 

gdyŜ moŜe to wpłynąć istotnie na czas wsiąkania wody. Do otworu naleŜy wlać 10 dm3 

wody, celem nawilŜenia gruntu. Następnie wlewa się 12,5 dm3 wody i mierzy jej czas 

wsiąkania. Na podstawie zmierzonego czasu wsiąkania moŜna określić rodzaj gruntu i 

jego przydatność do rozsączania ścieków. W tabeli 1 przedstawiono charakterystykę 

gruntów w odniesieniu do czasu wsiąkania wody według Wytycznych technicznego 

projektowania Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej z dnia 26 stycznia 1971 

r. za Łomotowskim i Szpindorem [7]. 

 

Tabela 1. Charakterystyka rodzajów gruntów na potrzeby drenaŜu rozsączającego 

Rodzaj gruntu Czas wsiąkania wody Ocena przepuszczalności 
gruntu 

A 

B 

C 

D 

< 18 

18 ÷ 30 

30 ÷ 80 

> 180 

bardzo dobra 

dobra 

średnia 

zła 

 

W oparciu o czas wsiąkania, kierując się danymi zamieszczonymi w tabeli 1, wyróŜnia 

się: 

− grunt A – otoczaki z piaskiem, piasek gruboziarnisty, 

− grunt B – średnie i drobne piaski oraz lekkie piaski gliniaste, 

− grunt C – lekkie gliny piaszczyste, 
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− grunt D – cięŜkie piaski gliniaste, gliny piaszczyste, glina i inne grunty 

nieprzepuszczalne. 

Dla potrzeb drenaŜy rozsączających najlepszymi własnościami charakteryzują się 

grunty kategorii A i B. Dla gruntów o kategorii C, naleŜy wybrać inny sposób 

oczyszczania ścieków. 

 Przydatność gruntu rodzimego dla potrzeb rozsączania ścieków moŜna zbadać 

takŜe na podstawie diagramu krzywych przesiewu [4]. 

5. Projektowanie drenaŜy rozsączających w róŜnych warunkach 
gruntowych 

 Projektowanie drenaŜy rozsączających obejmuje przede wszystkim ustalenie 

sumarycznej długości przewodów perforowanych (drenów rozsączających). Dokonuje 

się tego na podstawie dopuszczalnych obciąŜeń liniowych lub dopuszczalnych obciąŜeń 

powierzchniowych. Długość pojedynczego drenu nie powinna przekraczać 20 m. 

Odległość pomiędzy sąsiednimi przewodami (rozstawa) wynosi na ogół od 1,5 m do 

2,0 m. Dreny ułoŜone są w warstwie rozsączającej wykonanej ze Ŝwiru o uziarnieniu od 

15 mm do 40 mm, chronionej przed zamulaniem włókniną filtracyjną. Rury 

rozsączające układane są stosunkowo płytko, od 0,5 m do 0,6 m, w zaleŜności od 

głębokości przemarzania gruntu. Maksymalna głębokość ułoŜenia drenów wynosi 1m, 

wyjątkowo 1,5 m. Przewody układa się ze spadkiem od 3‰ do 5‰. Dreny, 

wykonywane najczęściej z PCV, posiadają średnicę od 8 cm do 10 cm. Poszczególne 

ciągi rozsączające wyprowadzane są ze studzienek rozdzielczych. Końce rur łączy się 

często w studzience zbiorczej zaopatrzonej w rurę wywiewną. Studzienka zbiorcza 

wymusza równomierność rozdziału ścieków, gdyŜ umoŜliwia zasilanie mniej 

obciąŜonych hydraulicznie drenów od końca. JeŜeli nie stosuje się w rozwiązaniu 

studzienki zbiorczej, wtedy kaŜdy dren rozsączający powinien być zakończony rurą 

wywiewną. Odległość pomiędzy powierzchnią ułoŜenia drenów a poziomem wody 

gruntowej powinna być większa niŜ 1,5 m. 

 Na rysunku 1 przedstawiono odprowadzenie ścieków z budynku do osadnika 

gnilnego, a następnie drenaŜu rozsączającego wykonanego w gruncie dobrze 

przepuszczalnym. Dreny ułoŜone są w podsypce Ŝwirowej o miąŜszości do 0,25 m, 

oddzielonej od warstwy przykrywającej geowłókniną. Ścieki rozprowadzane są w 

gruncie rodzimym o dobrej przepuszczalności, a zwierciadło wody gruntowej zalega na 

głębokości powyŜej 1,5 m w stosunku do poziomu ułoŜenia drenów. 
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 W sytuacji, gdy grunt jest silnie przepuszczalny (Ŝwiry lub spękane skały), pod 

warstwą podsypki Ŝwirowej układa się warstwę wspomagającą z piasku o uziarnieniu 

od 0,5 mm do 1,0 mm i miąŜszości 0,6 m. Warstwa ta gwarantuje właściwe 

oczyszczenie ścieków. Rozwiązanie drenaŜu w gruncie silnie przepuszczalnym 

przedstawiono na rysunku 2. 

 JeŜeli grunt rodzimy jest słabo przepuszczalny (rys. 3), miąŜszość podsypki 

Ŝwirowej zwiększa się z 0,25 m do 0,3 m – 0,6 m. W warstwie tej zachodzi większość 

procesów związanych z oczyszczaniem ścieków. 

 DuŜe trudności występują w terenach z wysoko połoŜonym poziomem wód 

gruntowych (rys. 4) lub przy płytkim zaleganiu gruntu nieprzepuszczalnego. Istnieje 

jednak moŜliwość zastosowania w takich warunkach drenaŜy rozsączających w tzw. 

kopcach filtracyjnych. Przy takim rozwiązaniu rozstawa drenów wynosi 1 m, a cała 

konstrukcja wyniesiona jest ponad poziom terenu rodzimego. Dreny ułoŜone są w 

podsypce ze Ŝwiru płukanego o miąŜszości 0,1 m, pod którą znajduje się warstwa 

piasku (0,6 m) o uziarnieniu do 4 mm. Kopiec przykryty jest warstwą (0,15 m) gruntu 

rodzimego. Nachylenie skarp kopca wynosi od 1:3 do 1:4. Przed wypływem ścieków 

poza kopiec zabezpieczają groble z gliny. W sytuacji, gdy kopiec wyniesiony jest 

ponad poziom osadnika gnilnego, tak jak na rysunku 4, wtedy ścieki do studzienki 

rozdzielczej przetłaczane są pompą o wydajności równej maksymalnemu godzinowemu 

odpływowi ścieków [1]. 
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Rys. 1. Przydomowa oczyszczalnia ścieków z drenaŜem rozsączającym połoŜonym w 
gruncie dobrze przepuszczalnym 

1 – dopływ ścieków, 2 – rury wywiewne, 3 – studzienka rozdzielcza, 4 – dreny 
rozsączające, 5 – geowłóknina, 6 – grunt rodzimy lub ziemia uprawna, 7 – dwukomorowy 
osadnik gnilny, 8 – podsypka Ŝwirowa, 9 – studzienka zamykająca. 

 
 
 

 

Rys. 2. Przydomowa oczyszczalnia ścieków z drenaŜem rozsączającym połoŜonym w 
gruncie mocno przepuszczalnym 

1 – dopływ ścieków, 2 – rury wywiewne, 3 – studzienka rozdzielcza, 4 – dreny 
rozsączające, 5 – geowłóknina, 6 – grunt rodzimy lub ziemia uprawna, 7 – dwukomorowy 
osadnik gnilny, 8 – piasek, 9 – studzienka zamykająca, 10 – podsypka Ŝwirowa, 11 – 
grunt silnie przepuszczalny. 
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Rys. 3. Przydomowa oczyszczalnia ścieków z drenaŜem rozsączającym połoŜonym w 
gruncie słabo przepuszczalnym 

1 – dopływ ścieków, 2 – rury wywiewne, 3 – studzienka rozdzielcza, 4 – dreny 
rozsączające, 5 – geowłóknina, 6 – grunt rodzimy lub ziemia uprawna, 7 – dwukomorowy 
osadnik gnilny, 8 – podsypka Ŝwirowa, 9 – studzienka zamykająca, 10 – grunt słabo 
przepuszczalny. 

 
 
 

 

Rys. 4. Przydomowa oczyszczalnia ścieków z drenaŜem rozsączającym połoŜonym w 
kopcu filtracyjnym w terenie z wysoko połoŜonym zwierciadłem wody gruntowej 

1 – dopływ ścieków, 2 – rury wywiewne, 3 – przepompownia ścieków, 4 – studzienka 
rozdzielcza, 5 – dreny rozsączające, 6 – geowłóknina, 7 – grunt rodzimy lub ziemia 
uprawna, 8 – studzienka zamykająca 9 – dwukomorowy osadnik gnilny, 10 – zakotwienie 
osadnika, 11 – grunt nawodniony, 12 – piasek, 13 – podsypka Ŝwirowa, 14 – warstwa 
nieprzepuszczalna. 
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6. Posumowanie 

 DrenaŜ rozsączający jako najprostszy i najtańszy system unieszkodliwiania małej 

ilości ścieków jest obecnie w Polsce najczęściej stosowanym rozwiązaniem, 

zaliczanym do przydomowych oczyszczalni ścieków. Przed wyborem tego sposobu 

rozsączania ścieków bardzo waŜna jest właściwa ocena warunków gruntowo–wodnych. 

Błędna ocena przydatności gruntu do rozsączania ścieków moŜe skutkować 

zagroŜeniem wód podziemnych od nie oczyszczonych ścieków. W przypadku 

zastosowania drenaŜy w gruntach nieprzepuszczalnych występuje brak odpływu 

ścieków z ciągów rozsączających. Sprawność działania tego typu układów 

oczyszczania ścieków w duŜej mierze zaleŜy takŜe od prawidłowego zaprojektowania, 

tj. określenia długości ciągów rozsączających wraz z ich odpowiednią rozstawą i 

później prawidłowego wykonania zgodnie ze sztuką budowlaną i wcześniejszymi 

zaleceniami projektowymi. Przyszły uŜytkownik powinien być świadomy, Ŝe 

prawidłowa eksploatacja obiektu wpłynie na jakość ścieków oczyszczonych i czas 

efektywnej pracy systemu. DrenaŜ rozsączający nie wymaga specjalistycznej obsługi, 

jeŜeli zapewnione jest odpowiednie obciąŜenie hydrauliczne układu i zawartość 

zawiesiny ogólnej w ściekach surowych jest nie wyŜsza niŜ 50 mg·dm3.  
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