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Szanowni Państwo, 

Dziękujemy za zakup naszego produktu i gratulujemy trafnego wyboru. Jesteśmy pewni, że dostarczyliśmy 

Państwu produkt o najwyższej jakości.  

Niniejsza instrukcja ma na celu ułatwić instalację przydomowej oczyszczalni ścieków z osadnikiem 

beztlenowym (tzw. gnilnym) typu ECO-OPTIMUM. Przed montażem prosimy o jej dokładne przeczytanie. 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

Przydomowa oczyszczalnia ścieków ECO-OPTIMUM służy do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych. 

W podstawowej wersji oczyszczalnia składa się z osadnika wstępnego (gnilnego) OPTIMUM OG oraz 

rurowego złoża rozsączającego, odprowadzającego do środowiska oczyszczone ścieki. Wszystkie 

oczyszczalnie powinny być posadawiane oraz montowane zgodnie z ustaleniami podanymi w projekcie 

budowlanym oraz z instrukcją producenta.  Wybór lokalizacji oczyszczalni oraz przewidywany sposób 

użytkowania należy poprzedzić dokładną analizą warunków gruntowo-wodnych przez uprawnioną osobę i 

na jej podstawie dokonać wyboru odpowiedniego wariantu posadowienia.  Prace ziemne powinny być 

prowadzone zgodnie z PN EN 1610, a zagęszczanie gruntu podczas zasypywania zgodnie z PN-ENV 1046. 

 

1.1  Zasada działania i budowa zbiornika osadnika gnilnego oczyszczalni  

 

Osadnik gnilny jest urządzeniem, gdzie ścieki są oczyszczane w sposób mechaniczno-biologiczny. Cząstki o 

gęstości większej od wody opadają na dno zbiornika (sedymentacja), natomiast cząstki o gęstości mniejszej 

od wody (np. tłuszcze) wynoszone są na powierzchnią cieczy (flotacja). Zgromadzone osady ulegają 

rozkładowi w procesie fermentacji przy udziale bakterii beztlenowych. Na wylocie z osadnika gnilnego ścieki 

podczyszczone przepływają przez filtr doczyszczający, gdzie następuje ich filtracja z częściową redukcją 

związków organicznych. Poprawnie wykonana wentylacja osadnika usuwa powstałe w nim gazy 

fermentacyjne.  

 

Zbiorniki OPTIMUM OG przydomowej oczyszczalni ścieków ECO-OPTIMUM.  wykonane są jako monolit z 

polietylenu wysokiej gęstości (PEHD). Zbiorniki mają konstrukcję wykonaną z walcowej powłoki o osi 

poziomej. Wyróżniamy dwie podstawowe konstrukcje osadników gnilnych tj: 

a). jednopłaszczowe, których konstrukcja jest wzmocniona karbami. Zbiorniki tego typu występują w 

wielkościach (pojemnościach): 

- OPTIMUM OG 2000 o pojemności całkowitej brutto 2500 dm3 (pojemność nominalna 2000 dm3) -rys 1 

- OPTIMUM OG 3000 o pojemności całkowitej brutto 3500 dm3 (pojemność nominalna 3000 dm3)–rys 2 

b). dwu i trzypłaszczowe, których konstrukcja jest wykonana z kilku płaszczy o profilu zamkniętym 

gwarantującym wysoką wytrzymałość zbiorników. Zbiorniki tego typu występują w wielkościach 

(pojemnościach): 

 - OPTIMUM OG 2/1200 lub OPTIMUM OG 2/1500 o pojemności całkowitej brutto 2500 dm3 

(pojemność nominalna 2000 dm3) – rys 3 

 - OPTIMUM OG 3/1200 lub OPTIMUM OG 3/1500 o pojemności całkowitej brutto 3500 dm3 

(pojemność nominalna 3000 dm3) – rys 3 
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 - OPTIMUM OG 4/1200 lub OPTIMUM OG 4/1500 o pojemności całkowitej brutto 4500 dm3 

(pojemność nominalna 4000 dm3) – rys 3 

Każdy osadnik gnilny OPTIMUM OG wyposażony jest w filtr doczyszczający umieszczony w cylindrycznym 

koszu wykonanym z PEHD pod włazem zbiornika (rys. 4, 5 i 6). Dla osadników gnilnych z dwoma włazami filtr 

umieszczony jest od strony odpływu ze zbiornika.  

1.2 Zasada działania i budowa rurowego złoża rozsączającego 

 

Rurowe złoże rozsączające służy do doczyszczania ścieków na drodze procesów biologiczno-chemiczno-

fizycznych oraz odprowadzenia ich do gruntu. Działanie złoża polega zatrzymaniu drobnych zawiesin ze 

ścieków na powierzchni warstwy filtracyjnej, gdzie wytwarza się błona biologiczna doczyszczająca ścieki w 

wyniku działania bakterii aerobowych. Poprawnie wykonana wentylacja dostarcza tlen niezbędny do 

procesów doczyszczających ścieki oraz usuwa gazy powstałe w wyniku ich rozkładu. 

Rurowe złoże rozsączające składa się z następujących elementów: 

a). perforowanych od dołu rur rozsączających tupu ciężkiego wykonanych z PP lub RPCV o średnicy DN110, 

długości 1-3 m i grubości ścianki 2,5-3,2mm z połączeniem kielichowym. Rury posiadają naprzemienne, min 

co 20 cm, szczeliny o wymiarach 3 - 6mm x 60 - 80mm (rys 7) 

b). niezagęszczanego złoża filtracyjnego uformowanego sztucznie w którym posadowiona jest rura 

rozsączająca 

c). rozdzielaczy/zbieraczy DN 425 lub DN600 (studzienek rozdzielających/zbierających) wykonanych z PEHD 

metodą rotomuldingu) wraz z rurami oraz kształtkami rozprowadzającymi wykonanymi z PCV DN110 

(spełniających normę PN EN 1401-1) 

d). rur wywiewnych z PVC lub PP DN110 wraz z kominkami wentylacyjnymi umieszczonymi min. 0,5m ponad 

terenem 

e). geowłókniny o gramaturze min 100 g/m2 pełniącą funkcję zabezpieczającą złoże przed kolmatacją 

 

2. SPOSÓB I WARUNKI MONTAŻU 

2.1 Montaż zbiornika (osadnika gnilnego) oczyszczalni – warunki standardowe 

2.1.1 Wykop pod zbiornik 

 

Przy posadawianiu zbiornika należy zapewnić ciągłe odwodnienie wykopu. Podczas kopania wykopu 

pod zbiornik ostatnie 15-20 cm należy wykonywać ręcznie aby nie dopuścić do przegłębienia wykopu. W 

przypadku przegłębienia należy ubytki gruntu uzupełnić z zagęszczeniem niespoistym gruntem dobrze 

zagęszczanym.  Wymiary dna wykopu powinny być większe o min 1 m od wymiarów zbiornika. 

Niedopuszczalne jest pozostawienie na dnie wykopu kamieni, korzeni lub innych przedmiotów mogących 

uszkodzić zbiornik. 
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2.1.2 Posadawianie zbiornika 

 

Przed rozpoczęciem posadawiania zbiornika należy sprawdzić czy zbiornik nie uległ uszkodzeniu np. 

podczas transportu lub rozładunku. W przypadku posadawiania zbiorników w gruncie sypkim zagęszczonym 

i średnio zagęszczonym należy wykonać zagęszczoną podsypkę z piasku stabilizowanego cementem (na każdy 

1m3 piasku należy dodać 200 kg cementu) o miąższości 20 cm. W sytuacji występowania na dnie wykopu 

gruntów spoistych twardoplastycznych, półzwartych i zwartych oraz spoistych plastycznych zbiorniki należy 

posadawiać na warstwie zagęszczonego piasku stabilizowanego cementem (na każdy 1m3 piasku należy 

dodać 200 kg cementu) o miąższości 30 cm. W przypadku stwierdzenia w podłożu gruntów nienośnych lub 

organicznych należy wykonać wymianę gruntu na grunt dobrze zgęszczany do warstwy gruntu nośnego. Przy 

głębokim zaleganiu warstwy gruntu nienośnego zbiornik należy posadawiać na podstawie indywidualnej 

dokumentacji projektowej uwzględniającej wykonane badania geotechniczne. 

Bezwzględnie zabrania się toczenia lub ciągnięcia zbiornika po podłożu jak również stosowania przy 

rozładunku lub opuszczania do wykopu zawiesi mogących uszkodzić korpus zbiornika np. lin stalowych lub 

łańcuchów. Zaleca się stosowania zawiesi pasowych, wężowych lub stalowych z obudową zabezpieczającą.  

 

2.1.3 Zasypywanie wykopu 

 

 Przed rozpoczęciem zasypywania zbiornika należy sprawdzić jego wypoziomowanie. 

Zasypywanie wykopu należy wykonywać z piasku stabilizowanego cementem (na każdy 1m3 piasku 

należy dodać 200 kg cementu), równomiernie po obwodzie zbiornika,  warstwami 20-30 cm  z jednoczesnym 

zagęszczaniem. Pierwsza warstwa zasypywanego gruntu do 30 cm nad koroną zbiornika powinna być 

zagęszczana ręcznie – zabronione jest zagęszczanie tej warstwy przy użyciu ciężkiego sprzętu mechanicznego 

(rys 8). 

W sytuacji występowania w miejscu posadowienia wody gruntowej należy dopilnować, by woda 

gruntowa nie wypłukała zbyt szybko wykonanej podsypki piaskowo-cementowej np. poprzez wykonanie do 

czasu jej związania, obniżenia zwierciadła wody gruntowej. Dopuszcza się zastąpienie mieszanki piaskowo 

cementowej poprzez ułożenie płyt betonowych o gr min 15 cm na całej długości zbiornika. W takim przypadku 

pomiędzy zbiornikiem, a powierzchnią płyt betonowych należy umieścić podsypkę gr min. 10 cm z gruntu 

sypkiego dobrze zagęszczanego.   

Zbiornik należy zabezpieczyć przed działaniem wyporu wody np. poprzez obłożenie geowłókniną o 

gramaturze min 200 gr/m2 na całej jego długości (rys 9), rozważyć wyniesienie zbiornika ponad poziom wód 

gruntowych lub uzgodnić inny sposób zabezpieczenia z projektantem i producentem. 

Podczas zasypywania zbiornika należy bezwzględnie równomiernie napełniać go wodą w taki sposób 

aby poziom wody w zbiorniku był wyższy o około 15-30 cm od poziomu obsypki. Napełnienie całkowite 

zbiornika wodą bez równoczesnego zasypywania lub zasypywanie bez równoczesnego napełniania zbiornika 

wodą grozi nieodwracalną deformacją zbiornika i utratą gwarancji producenta. 

Dopuszcza się zasypywanie zbiorników oraz wykonanie podsypki bez stabilizacji cementowej pod 

warunkiem montażu przez autoryzowany serwis producenta. 

 

2.1.4 Uwagi 

 

• Zbiorniki nie mogą być instalowane bez dodatkowych zabezpieczeń  pod jezdnią (co najwyżej pod 

ciągami pieszymi) oraz w miejscu składowania ciężkich przedmiotów – odległość od granicy drogi lub miejsca 
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składowania min 2 m od zewnętrznego obrysu zbiornika. Jednakże usytuowanie zbiornika powinno zapewnić 

łatwy dojazd taboru asenizacyjnego. W przypadku konieczności montażu zbiorników na terenach z 

dodatkowym obciążeniem dynamicznym lub statycznym należy każdorazowo zaprojektować indywidualne 

zabezpieczenia zbiornika uwzględniające rodzaj oraz wielkość dodatkowych obciążeń jak również wyniki 

badań gruntu w miejscu posadowienia.  

• W przypadku montażu zbiorników w baterie odległość między sąsiadującymi zbiornikami powinna 

wynosić min 60 cm. 

• W przypadku stosowania przepompowni ścieku surowego bezwzględnie przed osadnikiem gnilnym 

należy zastosować studzienkę rozprężną 

• W przypadku korzystnych warunków gruntowo-wodnych dopuszcza się stosowanie podsypki i 

obsypki z gruntu niespoistego dobrze zagęszczanego zamiennie do piasku stabilizowanego cementem, pod 

warunkiem uzyskania pisemnej zgody producenta i projektanta. 

• Wszystkie odstępstwa od warunków standardowych należy uzgodnić z projektantem i producentem.  

 

2.2 Rurowe złoże rozsączające  

 

2.2.1 Montaż rurowego złoża rozsączającego 

 

Montaż rurowego złoża rozsączającego uzależniony jest od rodzaju gruntu rodzimego do którego 

odprowadzane będą oczyszczone ścieki. Rodzaj występującego gruntu rodzimego powinien być określony 

na podstawie dokładnej analizy warunków gruntowo-wodnych przez uprawnioną osobę. W miejscu 

lokalizacji elementu rozsączającego oczyszczony ściek do gruntu należy przeprowadzić badanie 

przepuszczalności gruntu np. na podstawie testu perkolacyjnego (punkt 2.2.4)  

Rurowe złoże rozsączające, począwszy od dna wykopu, uformowane jest w następujący sposób: 

a). teren bardzo dobrze i dobrze przepuszczalny (np. żwir, pospółka, piasek gruby, piasek średni, piasek 

drobny, piasek gliniasty) – rys. 10 

- warstwa żwiru płukanego w zakresie frakcji 8-32 mm o miąższości min 30 cm (zalecane 50 cm)  

- rura rozsączająca DN110 ułożona otworami do dołu w obsypce ze żwiru płukanego w zakresie frakcji 8-32 

mm  

- zasypka rury rozsączającej ze żwiru płukanego w zakresie frakcji 8-32 mm - warstwa 5 cm 

- geowłóknina filtracyjna o gramaturze min 100 g/m2 - jako warstwa zabezpieczająca złoże filtracyjne przed 

kolmatacją 

- grunt rodzimy min 0,4 m - w zależności od zaprojektowanej głębokości posadowienia drenażu 

 

b). teren słabo przepuszczalny (np. glina piaszczysta) – rys. 11 

- warstwa wspomagająca z płukanego piasku grubego lub średniego o miąższości min 30 cm (zalecane 50 cm) 

- warstwa żwiru płukanego w zakresie frakcji 8-32 mm o miąższości min 30 cm (zalecane 50 cm) 

- rura rozsączająca DN110 ułożona otworami do dołu w obsypce ze żwiru płukanego w zakresie frakcji 8-32 

mm 

- zasypka rury rozsączającej ze żwiru płukanego w zakresie frakcji 8-32 mm - warstwa 5 cm 

- geowłóknina filtracyjna o gramaturze min 100 g/m2 - jako warstwa zabezpieczająca złoże filtracyjne przed 

kolmatacją 

- grunt rodzimy min 0,4 m - w zależności od zaprojektowanej głębokości posadowienia drenażu 
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c). teren nieprzepuszczalny (np. glina, ił) – sposób wykonania złoża filtracyjnego (np. wykonanie w nasypie, 

wymiana gruntu itp.) powinien być uzgodniony z projektantem i producentem oczyszczalni. 

Przykładowy układ sytemu z rurowym drenażem rozsączającym pokazano na rys 12.  

 

Przy montażu rurowych złóż rozsączających należy przestrzegać poniższych warunków: 

- przed montażem należy wykonać badanie gruntu oraz test perkolacyjny, w celu określenia rodzaju gruntu i 

jego przepuszczalności 

- odległość między ciągami drenażowymi musi wynosić min 1,5 (zalecane 2,0 m) 

- maksymalna długość pojedynczego ciągu drenażowego wynosi 24 m w dowolnym układzie np. 

równoległym, poletku lub tzw. gwiazdy 

- spadek drenażu musi być zgodny z kierunkiem przepływu ścieków i powinien wynosić 0,5-1,0 % (spadek 

0,5% dla gruntów mniej przepuszczalnych) 

- warstwy złoża filtracyjnego nie powinny być zagęszczane 

- najwyższy poziom wód gruntowych musi znajdować się min 1,5 m poniżej najniższego poziomu drenażu 

rozsączającego 

- w przypadku występowania ryzyka zamarznięcia ścieku w drenażu rozsączającym lub rurociągach 

doprowadzających ścieki należy wykonać na nich odpowiednią izolację cieplną – o rozwiązaniu decyduje 

projektant 

- spełnione muszą być wymagania obowiązujących przepisów w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, a w szczególności należy zwrócić uwagę na ich ilość, wymagany 

poziom zanieczyszczeń, odległości od miejsca rozsączenia do granic działki, studni wody pitnej, poziomu wód 

gruntowych, itp. 

2.2.2 Uwagi 

 

• Wszystkie odstępstwa od warunków standardowych należy uzgodnić z projektantem i producentem.  

 

2.2.3 Inne rozwiązania odprowadzenia ścieków do gruntu  

 

Osadniki gnilne OPTIMUM OG mogą skutecznie współpracować z niżej wymienionymi rozwiązaniami 

odprowadzającymi ścieki do gruntu: 

- poletka rozsączające 

- tunele filtracyjne  

- pakietowe złoże rozsączające 

- złoża piaskowo-żwirowe (filtry gruntowe) 

- złoża gruntowo-roślinne (hydrobotaniczne) 

- studnie chłonne 

 

O sposobie rozwiązania decyduje projektant. 

 

2.2.4. Badanie przepuszczalności gruntu 

Zasada przeprowadzenia testu perkolacyjnego w miejscu lokalizacji elementu rozsączającego oczyszczone 

ścieki do gruntu: 
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a). na projektowanej głębokości elementu rozsączającego należy wykonać zagłębienie o wymiarach 0,3 x 

0,3 m i głębokości 0,15 m. 

b). do zagłębienia wlać 10 dm3 wody w celu nawilżenia gruntu i poczekać do całkowitego wchłonięcia wody 

c). do zagłębienia wlać 12,5 m3 wody, zmierzyć czas wsiąkania w minutach i na jego podstawie określić 

rodzaj gruntu wg poniższej tabeli. 

Tabela 1 Określanie rodzaju gruntu 

Czas wsiąkania 12,5 dm3 
wody 

Przesiąkliwość Rodzaj gruntu 

poniżej 20 min poniżej 1,4 min/cm 
Bardzo dobrze przepuszczalny – żwir, pospółka, 

piasek gruby 

20-30 min 1,4-2,1 min/cm 
Dobrze przepuszczalny – piasek średni, piasek 

drobny, piasek gliniasty 

30-180 min 2,1-12,8 min/cm Słabo przepuszczalny – glina piaszczysta 

Powyżej 180 min powyżej 12,8 min/cm Nieprzepuszczalny – glina, iły 

 

2.3 Wentylacja 

2.3.1 Wentylacja zbiornika (osadnika gnilnego) 

Ze względu na wydzielające się gazy podczas procesu oczyszczania ścieków (zwłaszcza w osadniku gnilnym), 

niezbędne jest wykonanie wentylacji, która umożliwi ich odprowadzenie (rys 13). Wentylację można 

realizować na jeden z poniższych sposobów: 

- wykorzystanie istniejącego w budynku pionu wentylacyjnego kanalizacji pod warunkiem zachowania min 

średnicy rury DN110 na długości całego odcinka oraz wyprowadzenia wywiewki min 60 cm ponad górną 

krawędź najwyżej położonego okna lub drzwi. 

- wyprowadzenie przewodem o średnicy min DN110 poprowadzonym po elewacji budynku min 60 cm ponad 

górną krawędź najwyżej położonego okna lub drzwi. 

2.3.2 Uwagi 

• W przypadku kiedy całkowita wysokość wentylacji wysokiej będzie krótsza niż długość poziomego 

odcinka rury odprowadzającej gazy z osadnika gnilnego (zalecane max 8 m), może dochodzić do 

okresowego spadku wydajności działania wentylacji. W powyższym przypadku w celu poprawienia 

wydajności wentylacji należy stosować obrotowe nasady kominowe lub wentylację mechaniczną. 

• W celu poprawy działania wentylacji należy rozważyć stosowanie tzw wentylacji niskiej (min 0,5 m 

ponad poziom terenu) bezpośrednio przy osadniku gnilnym. 

• Zaleca się stosowanie wentylacji niskiej (min 0,5 m ponad poziom terenu) na każdym końcu ciągu 

drenarskiego. 

• Nie zaleca się wykonywania by-passu osadnika gnilnego rurą wentylacyjną – tego typu rozwiązanie 

powoduje „ominięcie” przepływu powietrza przez osadnik  
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• Wszystkie odstępstwa od warunków standardowych należy uzgodnić z projektantem i producentem.  

2.4 Czynności zabronione podczas montażu 
 

Bezwzględnie zabrania się (pod ryzykiem utraty gwarancji producenta) poniższych czynności: 

- toczenia lub ciągnięcia podzespołów oczyszczalni po podłożu 

- zrzucania zbiornika (osadnika gnilnego) lub elementów rozsączających (np. rury) ze skrzyni ładunkowej 

samochodu lub z krawędzi wykopu na jego dno 

- posadawiania zbiornika (osadnika gnilnego) lub elementów rozsączających (np. rury) w wykopie nie 

przygotowanym (bez wymaganej podsypki, z przedmiotami mogącymi uszkodzić strukturę podzespołu 

oczyszczalni np. kamienie, korzenie, szkło itp.) 

- posadawiania zbiornika (osadnika gnilnego) na poziomie, który spowoduje przekroczenie 0,5 m gruntu nad 

korpusem zbiornika (liczone od górnej krawędzi karbów zbiornika) dla zbiorników jednopłaszczowych 

(dopuszcza się zwiększenie tego parametru do 1,0 m pod warunkiem montażu przez autoryzowany serwis 

producenta) oraz 1,0 m gruntu nad korpusem zbiornika (liczone od górnej krawędzi korpusu zbiornika) dla 

zbiorników dwu lub trzypłaszczowych (dopuszcza się zwiększenie tego parametru do 1,3 m pod warunkiem 

montażu przez autoryzowany serwis producenta). 

- stosowania nieoryginalnych części lub niezgodnych z obowiązującymi przepisami 

- stosowania przy rozładunku lub opuszczania na dno wykopu zawiesi mogących uszkodzić korpus zbiornika 

(osadnika gnilnego) np. lin stalowych lub łańcuchów. Zaleca się stosowanie np. zawiesi pasowych, wężowych 

lub stalowych z obudową zabezpieczającą 

- zasypywania zbiornika bez równoczesnego zalewania go wodą lub zalewania zbiornika bez równoczesnego 

jego zasypywania (poziom wody w zbiorniku powinien w każdym momencie zasypywania być wyższy o 15-30 

cm od poziomu obsypki) 

- wykonywania nasadzeń roślin o złożonym systemie korzeniowym (drzewa, krzewy) w okolicy zbiornika lub 

systemu rozsączającego (min. 3 m) mogących uszkodzić ścianę zbiornika lub geowłókninę systemu 

rozsączającego, jak również zakolmatować system rozsączający. 

- przejazdu sprzętu ciężkiego (koparki, wywrotki itp.) w bezpośredniej odległości (mniejszej niż 2 m) od 

zakopanego osadnika gnilnego lub rurowego złoża rozsączającego   

 

3. EKSPLOATACJA 

3.1 Rozruch oczyszczalni 

Przydomowa oczyszczalnia ścieków OPTIMUS z rurowym złożem rozsączającym jest gotowa do użytkowania 

bezpośrednio po zakończeniu poprawnego montażu. W celu usprawnienia skuteczności oczyszczania ścieków 

należy po tygodniu od rozpoczęcia użytkowania dodać aktywator biologiczny poprzez urządzenia sanitarne.  

3.2 Czynności eksploatacyjne 

Wszystkie przeprowadzone czynności eksploatacyjne wpisywać do karty obsługi oczyszczalni. Brak 

prowadzenia karty obsługi oczyszczalni utrudni znalezienie właściwej przyczyny powstania ewentualnej 

usterki i z tego powodu może być podstawą utraty gwarancji producenta. Zestawienie czynności 

eksploatacyjnych przedstawiono w tabeli 2. 

Wykonywane czynności eksploatacyjne należy wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności ponieważ 

możliwa dekompresja gazów może odurzyć osobę obsługującą. Bezwzględnie zabrania się podczas 
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prowadzenia powyższej czynności używania otwartego ognia np. palić papierosa, ponieważ może to 

doprowadzić do zapłonu gazów wydostających się z oczyszczalni. 

3.2.1 Dawkowanie biopreparatów regularnego stosowania 

Biopreparaty wspomagają naturalne procesy biologiczne występujące w całym systemie oczyszczalni 

ścieków. Rozkładają tłuszcze, upłynniają osady, udrażniają przewody kanalizacyjne oraz systemu 

rozsączającego, likwidują nieprzyjemną woń oraz niszczą bakterie chorobotwórcze. Biopreparaty należy 

stosować co 1 miesiąc, dodając poprzez urządzenia sanitarne (w okresie przypadającym na opróżnianie 

osadnika gnilnego z nieczystości i aplikowanie bioaktywatora, można pominąć dodanie dawki  biopreparatu 

do regularnego stosowania).  

3.2.2 Kontrola sprawności działania 

Co 6 miesięcy należy przeprowadzić wizualną kontrolę wszystkich urządzeń tj. osadnik gnilny, studzienka 

rozdzielcza, kanały wentylacyjne. 

3.2.3 Czyszczenie filtra doczyszczającego. 

Co 6 miesięcy należy dokonać płukania filtra doczyszczającego. W tym celu należy wyciągnąć filtr z kosza 

cylindrycznego (rys 9, 10 i 11), pociągając za elastyczną rączkę. Filtr należy przepłukać pod strumieniem 

zimnej wody (np. z węża ogrodowego) bezpośrednio nad osadnikiem gnilnym aby popłuczyny odprowadzić z 

powrotem do osadnika gnilnego. Po opłukaniu filtra należy go włożyć do kosza cylindrycznego.  

3.2.4 Kontrola ilości osadów 

Co 6 miesięcy należy przeprowadzić kontrolę ilości osadów dennych nagromadzonych na dnie osadnika 

gnilnego. Można tego dokonać np. poprzez przedmiot odpowiedniej długości (np. kij, rurka itp. )wkładany do 

dna osadnika. Warstwa ciemnego osadu na przedmiocie w przybliżeniu określa ilość osadów zebranych na 

dnie zbiornika. Ilość substancji wyflotowanych na powierzchni ścieku m.in. tłuszczy (tzw. kożuch) nie może 

blokować przepływu powietrza przez rury.  

3.2.5 Usuwanie osadów oraz kożucha  

W przypadku stwierdzenia podczas kontroli, iż ilość osadów dennych nagromadzonych w osadniku gnilnym 

przekracza 50% nominalnej objętości, należy usunąć osad oraz kożuch przy pomocy taboru asenizacyjnego 

firmy zajmującej się gospodarowaniem osadami ściekowymi. 

Niezależnie od wyników kontroli osad oraz kożuch zaleca się usuwać co 18 m-cy (max co 24 miesiące) w celu  

odmłodzenia flory bakteryjnej. 

W celu usunięcia osadów oraz kożucha należy: 

a). odkręcić pokrywy osadnika gnilnego oraz wyciągnąć filtr doczyszczający z kosza cylindrycznego.  

 Należy zachować szczególną ostrożność ponieważ możliwa dekompresja gazów może odurzyć osobę 

obsługującą. Bezwzględnie zabrania się podczas prowadzenia powyższej czynności używania otwartego ognia 

np. palić papierosa, ponieważ może to doprowadzić do zapłonu gazów wydostających się z oczyszczalni.   
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b). wprowadzić wąż wozu asenizacyjnego do osadnika gnilnego (w przypadku włazu z koszem cylindrycznym 

należy wąż prowadzić do centralnego otworu w dnie kosza z należytą ostrożnością by nie doprowadzić do 

jego uszkodzenia) 

c). usuwanie nieczystości należy zacząć od zebrania kożucha (substancji wyflotowanych m.in. tłuszczy) – w 

przypadku osadników wielowłazowych lub wielokomorowych,  czynność należy przeprowadzić w każdym 

włazie przed przystąpieniem do dalszych czynności.  

d).  usunąć osad z dna osadnika gnilnego (w przypadku osadników wielowłazowych lub wielokomorowych,  

czynność należy przeprowadzić w każdym włazie), aż do osiągnięcia ok. 1/3 objętości. Usuwanie osadów 

należy prowadzić w sposób zapobiegający mieszaniu się osadów ze sklarowanymi ściekami, które 

umieszczone są bezpośrednio nad osadem. Bezwzględnie zabrania się usuwania całości nieczystości z 

osadnika gnilnego ponieważ może być to przyczyną nieodwracalnej deformacji zbiornika i utratą gwarancji 

producenta.  

e). należy bezzwłocznie uzupełnić osadnik gnilny wodą bieżącą do poziomu wylotu (w przypadku osadników 

wielokomorowych czynność należy przeprowadzić w każdej komorze 

f). po zakończeniu czynności związanych z usuwaniem osadów i kożucha z osadnika gnilnego należy 

pozamykać wszystkie włazy rewizyjne pokrywami 

g). po każdym opróżnieniu osadnika gnilnego z nieczystości należy wykonać płukanie systemu rozsączającego 

wodą pod ciśnieniem na odcinku od końca w kierunku studzienki rozdzielczej oraz pomiędzy studzienką 

rozdzielczą, a osadnikiem gnilnym 

h). w celu podtrzymania skutecznej pracy systemu należy dodać aktywator biologiczny poprzez urządzenia 

sanitarne 

Tabela 2. Czynności eksploatacyjne. 

Czynność eksploatacyjna co 1 miesiąc co 6 miesięcy co 18 miesięcy 
W razie 

zakolmatowania 

Dawkowanie 
biopreparatu regularnego 

stosowania 
✓     

Kontrola sprawności 
działania  ✓    

Czyszczenie filtra 
doczyszczającego  ✓   ✓  

Kontrola ilości osadów  ✓    
Usuwanie osadów oraz 

kożucha   ✓ 1)  
Czyszczenie systemu 

rozsączającego wraz ze 
studzienką 

rozdzielczą/zbiorczą 

  ✓  ✓  

1) – czynność należy wykonać w razie stwierdzenia szybszego nagromadzenia osadów   
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3.3 Możliwe problemy eksploatacyjne. 

Lp. Zaobserwowany problem Możliwa przyczyna Czynności które należy wykonać 

1 

Przedostawanie się poza 
osadnik gnilny 
nierozłożonych substancji 
stałych 

Zbyt duży przepływ ścieków 
przez oczyszczalnię 

- sprawdzić poprawność doboru 
osadnika gnilnego pod względem ilości 
użytkowników (urządzenie 
niedowymiarowane) 

- skontrolować ilość zużywanej wody  

- sprawdzić czy do oczyszczalni nie 
dostaje się woda z innego źródła np. 
wody deszczowe lub roztopowe 

Zbyt dużo osadu w osadniku 
gnilnym 

Sprawdzić ilość osadu w osadniku 
gnilnym, zgodnie z pkt 3.2.4 instrukcji 
montażu i eksploatacji. Jeżeli wartość 
przekracza 50 % należy usunąć osad 
wraz z kożuchem zgodnie z pkt 3.2.5 
instrukcji montażu i eksploatacji. 

Zabrudzony filtr doczyszczający Wyczyścić filtr doczyszczający zgodnie 
z pkt 3.2.2 instrukcji montażu i 
eksploatacji 

2  Zbyt intensywne zamulanie 
się filtra doczyszczającego 

Zbyt duży przepływ przez 
oczyszczalnię  

Patrz czynności z pkt 1 niniejszej tabeli 
dla analogicznej przyczyny 

Zbyt dużo osadu w osadniku 
gnilnym 

Patrz czynności z pkt 1 niniejszej tabeli 
dla analogicznej przyczyny 

3 Zbyt intensywne zamulanie 
się osadnika gnilnego 

Zbyt duży przepływ ścieków przez 
oczyszczalnię 

Patrz czynności z pkt 1 niniejszej tabeli 
dla analogicznej przyczyny 

Niepoprawnie działająca flora 
bakteryjna w osadniku gnilnym 

Sprawdzić jakość ścieków surowych 
głównie pod względem zawartości 
substancji biobójczych tj. antybiotyki, 
środki na bazie chloru, środki 
dezynfekujące itp.)  
Należy zwiększyć dawkę stosowanego 
regularnie biopreparatu. 

4 Nieprzyjemny zapach  Niepoprawnie działająca flora 
bakteryjna w osadniku gnilnym 

Patrz czynności z pkt 3 niniejszej tabeli 
dla analogicznej przyczyny 

Brak lub zbyt płytkie syfony w 
instalacji kanalizacyjnej budynku 

- Montaż lub wymiana syfonów  
- Kontrola stanu wody w syfonach 
rzadko używanych np. posadzka 
suszarni 

Brak lub nieodpowiednia 
wentylacja wysoka 

- montaż poprawnej wentylacji 
wysokiej zgodnie z pkt 2.3 instrukcji 
montażu i eksploatacji. 
- kontrola istniejącej wentylacji 
wysokiej głównie pod względem 
zachowania minimalnej średnicy rury 
DN110 na całej jej długości 

Nieszczelna instalacja 
kanalizacyjna budynku 

Sprawdzić szczelność instalacji 
kanalizacyjnej (m.in. sposób 
podłączenia zaworu pralki oraz 
zmywarki) 

Zbyt mały przepływ ścieków przez 
oczyszczalnię skutkujący ich 
zagniwaniem 
 

 

- sprawdzić poprawność doboru 
osadnika gnilnego pod względem ilości 
użytkowników (urządzenie 
przewymiarowane) 
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Zbyt gruba warstwa kożucha 
blokująca swobodny przepływ 
gazów 

Usunąć kożuch przy pomocy taboru 
asenizacyjnego zgodnie z pkt 3.2.5 
instrukcji montażu i eksploatacji. 
Należy zwiększyć dawkę stosowanego 
regularnie biopreparatu lub stosować 
biopreparat dedykowany do usuwania 
tłuszczów 

5 

 
 

Zamulona studzienka 
rozdzielcza/zbiorcza drenażu 
rozsączającego lub drenaż 
rozsączający 

Przedostawanie się osadów z 
osadnika gnilnego 

- Patrz czynności z pkt 2 oraz 3 
niniejszej tabeli  
- Wyczyścić studzienkę oraz drenaż 
rozsączający strumieniem  wody pod 
ciśnieniem zgodnie z pkt 3.2.5 lit g) 
instrukcji montażu i eksploatacji. 

Brak czynności obsługowych Wyczyścić studzienkę oraz drenaż 
rozsączający strumieniem  wody pod 
ciśnieniem zgodnie z pkt 3.2.5 lit g) 
instrukcji montażu i eksploatacji. 

3.4 Czynności zabronione podczas eksploatacji 

Bezwzględnie zabrania się (pod ryzykiem utraty gwarancji): 

a) odprowadzania do oczyszczalni ścieków: 

- substancji biobójczych tj. antybiotyki, środki na bazie chloru, środki dezynfekujące - można stosować środki 

oznaczone jako biodegradowalne 

- ropy naftowej i jej pochodnych, rozpuszczalników, farb  

- pestycydów  

- olejów oraz tłuszczów (zarówno pochodzenia roślinnego oraz zwierzęcego, jak również cieczy lekkich np. 

olej silnikowy) bez zastosowania wcześniej sprawnie działającego separatora 

- wosków oraz  żywic 

- substancji toksycznych 

- trudno rozkładalnych zanieczyszczeń stałych np. chusteczki nawilżane, pieluchy, podpaski, tampony, 

prezerwatywy, filtry do kawy, niedopałki papierosów, opakowania plastikowe oraz papierowe 

- popiołu 

- skroplin z kotłów kondensacyjnych  

- ścieków przemysłowych 

- ścieków rolnych nie mających charakteru ścieków bytowo-gospodarczych m.in. mleka i produktów 

mlecznych, dużej ilości krwi, odpadów stałych oraz płynnych pochodzącej z produkcji zwierzęcej  

- wody chłodniczej 

- wód opadowych i roztopowych lub innych wód mogących zwiększyć obciążenie hydrauliczne oczyszczalni 

np. z drenażu odwadniającego budynku 

- wody z basenów kąpielowych 

b) wchodzenia na pokrywę komina włazowego. 

 

3.4.1 Czynności niezalecane podczas eksploatacji 

Nie zaleca się: 

a).odprowadzania do oczyszczalni ścieków substancji zmniejszających sprawność oczyszczalni ścieków: 

- tabletek do zmywarek zawierających fosfor 

- popłuczyn z przeciwprądowego płukania zmiękczaczy wody, odżelaziaczy oraz stacji uzdatniania wody 

b). stosowania urządzeń służących do rozdrabniania resztek odpadów organicznych np. młynek zlewowy 
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3.5 Rysunki 

 

Rys. 1 Widok na zbiornik OPTIMUM OG 2000 

 

 

Rys. 2 Widok na zbiornik OPTIMUM OG 3000 
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Rys. 3 Widok na zbiornik dwu- i trzypłaszczowy: a) Vnom=2m3 DN/ID 1200 L=1,8 m; b) Vnom=3m3  

DN/ID 1200 L=2,7 m; c) Vnom=4m3 DN/ID 1200 L=3,5 m  

 

 
 

 

 
 

Rys. 4 Lokalizacja filtra doczyszczającego w zbiorniku OPTIMUM OG 2000 

 

 

 

 

 



   
       

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI 
PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ECO-OPTIMUM Z DRENAŻEM ROZSĄCZAJĄCYM  

 

 
16 

 

 

 

Rys. 5 Lokalizacja filtra doczyszczającego w zbiorniku OPTIMUM OG 3000 

 

 
Rys. 6 Lokalizacja filtra doczyszczającego w zbiorniku dwu- i trzypłaszczowym 

 

 

Rys. 7 Perforowane rury rozsączające 
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Rys.8. Posadowienie zbiornika w gruncie suchym. Oznaczenia rysunku: (1) warstwa podsypki piaskowo 

cementowej; (2) obsypka z piasku stabilizowanego cementem; (3) obsypka z piasku stabilizowanego 

cementem częściowo zagęszczana ręcznie; (4) zasypka z gruntu rodzimego; (5) grunt rodzimy 

 

 

 

 

 

 
Rys. 9 Przykładowe zabezpieczenie zbiornika przed działaniem wyporu wody gruntowej 
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Rys.10 Budowa rurowego złoża rozsączającego w terenach bardzo dobrze i dobrze przepuszczalnych  

 

 

Rys.11 Budowa rurowego złoża rozsączającego w terenach słabo przepuszczalnych 
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Rys 12. Przykładowy układ systemu z rurowym drenażem rozsączającym 

 

Rys 13. Przykładowe wykonania wentylacji osadnika gnilnego 
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3.6. Karta przeprowadzonych czynności eksploatacyjnych oczyszczalni 

Data Opis przeprowadzonych czynności Podpis kontrolującego 
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4. GWARANCJA PRODUCENTA 

a). Producent udziela gwarancji na okres 36 miesięcy od daty zakupu 

b). Gwarancją są objęte wyłącznie produkty Engeco Sp. z o.o. zakupione u autoryzowanych partnerów Engeco Sp. z 
o.o. lub zaopatrywanych przez Engeco Sp. z o.o. 

c). Gwarancją nie są objęte produkty: 
- których montaż został wykonany  niezgodnie z instrukcją montażu oraz sztuką budowlaną 
- użytkowane w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub w których dokonano przeróbek bez zgody producenta 
- na które zadziałały nadzwyczajne siły przyrody niezależne od producenta (atmosferyczne lub geologiczne w tym m.in. 
powódź, deszcze nawalne, trzęsienie lub osuwiska ziemi) 
- w których zostały zamontowane nieoryginalne część zamienne 
- zamontowane w przejazdach lub miejscach składowania materiałów ciężkich bez wykonanego, a uzgodnionego z 
producentem sposobu odciążenia zbiornika 
- uszkodzone mechanicznie, termicznie, chemicznie i inne wywołane działaniem użytkownika, stron trzecich lub sił 
zewnętrznych 
- które zostały poddane działaniu czynnikom fizycznym lub chemicznym w zakresie których polietylen nie wykazuje 
całkowitej odporności 
- posadowienia zbiornika na poziomie przekraczającym wysokość gruntu nad zbiornikiem określoną na tabliczce 
znamionowej zbiornika (N – naziom dopuszczalny). Uszkodzenie tabliczki znamionowej uniemożliwiające odczytanie 
wartości N lub zerwanie tabliczki znamionowej może być podstawą do utraty gwarancji z powodu uniemożliwienia 
określenia parametrów zbiornika. 
d). Zbiornik powinien być montowany pod nadzorem osoby posiadającej wykonawcze uprawnienia w branży sanitarnej 
lub instalatora autoryzowanego przez Engeco Sp. z o.o. 
e). Warunkiem skorzystania przez Kupującego z uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji jest przedstawienie 
łącznie: 
- ważnego dowodu zakupu produktu 
- pisemnego zgłoszenia opisu usterki wraz z podaniem telefonu kontaktowego 
f). Gwarant nie ponosi kosztów związanych z demontażem oraz ponownym montażem zbiornika 
g). Uprawnienia Kupującego wynikające z gwarancji wygasają w przypadku braku uregulowania płatności za zakupiony 
produkt w ustalonym terminie 
h). Wszystkie wadliwe produkty lub części wymienione w ramach gwarancji stają się własnością Engeco Sp. z o.o. 
i). O możliwościach naprawy uszkodzonego zbiornika w miejscu montażu decyduje uprawniony przedstawiciel 
producenta  
j). W przypadku gdy uszkodzenie wystąpiło nie z winy producenta, Kupujący pokrywa koszty dojazdu, wizji lokalnej oraz 
naprawy uszkodzeń 
k). Kupującemu przysługuje prawo do wymiany zakupionego zbiornika na wolne od wad w przypadku gdy: 
- ilość napraw tego samego elementu w okresie objętym gwarancją przekroczy trzy razy,  w elemencie występują nadal 
te same wady 
- przedstawiciel Engeco Sp. z o.o. stwierdzi, że istniejąca wada jest niemożliwa do usunięcia 
l). Producent oraz autoryzowani partnerzy Engeco Sp. z o.o. nie odpowiadają wobec Kupującego za utratę, uszkodzenie 
lub zniszczenie produktu, które wynikły z innych przyczyn niż wady tkwiące w produkcie oraz nie odpowiadają za szkody 
spowodowane wadami produktu 
ł). Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa dla Kupującego do dochodzenia zwrotu utraconych zysków lub 
refundacji strat poniesionych w wyniku awarii produktu 
m). Niniejsza gwarancja na produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z 
niezgodności towaru z umową. 
n). Wyłącza się odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktu 
o). W przypadku gdy zbiornik lub jego element ulegnie uszkodzeniu po zamontowaniu, bezwzględnie bez zgody 
producenta nie można go wydobywać lub odkopywać przed przyjazdem upoważnionego przedstawiciela producenta. 
Wydobycie lub odkopanie pomimo braku zgody producenta przed przyjazdem jego upoważnionego przedstawiciela 
spowoduje utratę gwarancji w wyniku utraty możliwości określenia prawdziwych przyczyn powstania uszkodzenia. 
p). W przypadku stwierdzenia przez producenta wady produktu, leżącej po jego stronie, zostanie ona usunięta w 
terminie 14 dni od daty jej stwierdzenia  
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5. KARTA SPRZEDAŻY I MONTAŻU 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Pieczęć i podpis osoby nadzorującej montaż 

 

 

 

Pieczęć i podpis sprzedającego 

 

 

 

Nazwa i typ produktu 

 
 
 

                       Data sprzedaży 

 

 

 

Data i adres montażu 

 

 

 

Pieczęć i podpis osoby nadzorującej montaż 
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W NASZEJ OFERCIE POSIADAMY: 

 

 ZBIORNIKI DO MAGAZYNOWANIA: 

• ścieków komunalnych i bytowo-gospodarczych 

• wód opadowych i roztopowych                                            

• gnojówki, gnojowicy i wód gnojowych 

• ścieków i wód wykorzystywanych na cele rolnicze,  

przemysłowe lub p.poż.  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 PRZEPOMPOWNIE 

 ODSTOJNIKI TŁUSZCZU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW: 

• drenażowe 

• biologiczne 
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