
Szanowni Pañstwo -

- Proponujemy Pañstwu  znane i sprawdzone systemy oczyszczania œcieków  
  bytowo-gospodarczych lecz w nowej przemyœlanej gamie urz¹dzeñ popartej 
  nowatorskimi rozwi¹zaniami, które pozwalaj¹  na dostosowanie  do ró¿norodnych 
  warunków gruntowo-wodnych.

  Proponowane urz¹dzenia posiadaj¹ wiele zalet, które maj¹ s³u¿yæ  dla nas
  i  infrastruktury indywidualnego budownictwa mieszkaniowego.

  Najwa¿niejszymi  zaletami  s¹:
                                           - Niskie koszty zakupu urz¹dzeñ
                                           - Tania i bezawaryjna eksploatacja
                                           - Prosty monta¿ i obs³uga
                                           - Mo¿liwoœæ po³¹czenia w uk³ady szeregowe i zbiorcze
                                           - Du¿a iloœæ wariantów monta¿u i zastosowania
                                           - Mo¿liwoœæ wykorzystania urz¹dzeñ przy modernizacji 
                                              istniej¹cych szczelnych szamb
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OCZYSZCZALNIE TRADYCYJNE
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GAMA PLASTIC
26-052 NOWINY ul. Przemys³owa 81
tel. 0 509 684 774;  0 510 341 331
tel/fax: 041/ 34 654 37
www.gama-plastic.pl     e-mail:  gama.plastic@op.pl



Ma³e oczyszczalnie œcieków z drena¿em rozs¹czaj¹cym  przeznaczone s¹ 
do obs³ugi zarówno pojedynczych domów, jak i ich niewielkich skupisk,  

3o ile iloœæ produkowanych w nich œcieków nie przekracza 5m /d. 

Podstawowym elementem tego typu  oczyszczalni  jest osadnik gnilny w 
którym nastêpuje wstêpne podczyszczanie œcieków  w trakcie procesów 
sedymentacji (opadania czêœci ciê¿szych od wody na dno) i flotacji 
(wyp³ywania czêœci l¿ejszych na powierzchniê).  Dodatkowo zachodz¹ tu 
procesy fermentacji beztlenowej osadów. Zainstalowany w zbiorniku 
kosz filtracyjny zatrzymuje zawiesiny, dziêki czemu zabezpiecza dalsze 
czêœci oczyszczalni przed zamuleniem. Ze wzglêdu na niewielkie 
rozmiary i wagê, osadnik  mo¿na zainstalowaæ samodzielnie zgodnie z 
instrukcj¹ monta¿u. Œcieki wstêpnie oczyszczone w osadniku gnilnym, 
trafiaj¹ do drugiej czêœci oczyszczalni gdzie zostaj¹ równomiernie 
przefiltrowane lub rozprowadzone w warstwie ¿wiru przy pomocy 
perforowanych rur drena¿owych. Zachodz¹ tu tlenowe procesy 
biochemiczne na b³onie biologicznej rozwijaj¹cej siê na ¿wirze. 

Ten etap mo¿e mieæ formê drena¿u rozs¹czaj¹cego, pól filtracyjnych lub 
kopca filtracyjnego  oraz filtrów piaskowych, które przedstawiaj¹ 
schematy 1-7. 
Drugi etap oczyszczania mo¿e byc wykonany z popularnych obecnie 
zakoñczeñ  sztucznych typu tunele drenarskie, pakiety drenarskie czy 
studnie ch³onne które wykonywane  z polietylenu  s¹ ³atwe w transporcie,  
monta¿u.i dobrze wspó³pracuj¹ z jednostk¹ centraln¹ oczyszczania 
œcieków. 

ZASADA DZIA£ANIA OCZYSZCZALNI

 OCZYSZCZALNIE TRADYCYJNE

Osadnik + drena¿ rozs¹czaj¹cy

Osadnik + z³o¿e rozs¹czaj¹ce

Osadnik + przepompownia + kopiec

Osadnik + studnia ch³onna

Osadnik + z³o¿e pionowe

Osadnik + z³o¿e poziome

Osadnik + z³o¿e trzcinowe

Tunel drenarski                                Pakiet drenarski                   Studnia ch³onna

BUDYNEK MIESZKALNY OSADNIK STUDZIENKA + DRENA¯

Dodatkowa wentylacja zewnêtrzna
przy braku wewnêtrznej lub przy
zwê¿eniu na poddaszu na PCV 50mm

By-pass - odprowadzenie gazów 
                z osadnika gnilnego

WENTYLACJA WYWIEWNA

WENTYLACJA NISKA 
NAWIEWNA

kominek nawiewny
max. 0.6m n.p.t.

Pion kanalizacji 
wewnêtrznej

Poziom wód gruntowych 1.5m pod drena¿em

1

Schemat kompletnej instalacji 

TYP                    POJEMNOŒÆ   
 OSADNIKA            [litrów]    
                                                 
                       
 OG-2000                   2000
 OG-2500                   2500    
 OG-3000                   3000   
 OG-3500                   3500   

 

WYMIARY ZBIORNIKÓW   Przyk³adowy komplet oczyszczalni
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