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OSADNIK GNILNY – PODSTAWOWY ELEMENT
PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ĝCIEKÓW
____________
SEPTIC TANK – BASIC ELEMENT
OF HOUSEHOLD TREATMENT PLANT
Streszczenie
WáaĞciwa gospodarka Ğciekowa na terenach wiejskich jest zagadnieniem
trudnym, zwáaszcza, iĪ w dalszym ciągu widoczna jest dysproporcja pomiĊdzy
stopniem zwodociągowania a skanalizowania gmin. Z roku na rok dáugoĞü sieci
kanalizacyjnej zwiĊksza siĊ, co Ğwiadczy o podejmowaniu przez gminy dziaáaĔ
mających na celu poprawĊ stanu sanitarnego. Zgodnie z Krajowym Programem
Oczyszczania ĝcieków Komunalnych [Krajowy Program Oczyszczania ĝcieków
Komunalnych 2010] jeĪeli budowa kanalizacji jest nieuzasadniona, gmina powinna rozwiązaü problem utylizacji Ğcieków we wáasnym zakresie. W pracy przedstawiono podstawowy obiekt przydomowej oczyszczalni Ğcieków (POĝ) – osadnik
gnilny. Odpowiedzialny jest on przede wszystkim za mechaniczne oczyszczanie
Ğcieków z czĊĞci staáych oraz za wstĊpną stabilizacjĊ (beztlenową) osadów. Autorzy zwrócili uwagĊ na jakoĞü Ğcieków doprowadzanych do zbiorników jak równieĪ
odprowadzanych na kolejne stopnie oczyszczania. W pracy oprócz studiów literaturowych zawarto wyniki kilkuletnich obserwacji parametrów Ğcieków po mechanicznym oczyszczeniu. Podawane w literaturze skutecznoĞci pracy ksztaátują
siĊ na poziomie 40,0–94,0% dla zawiesiny, 23,3 – 66,0% dla BZT5. NajniĪsza redukcja obserwowana byáa dla związków azotu i fosforu.
Sáowa kluczowe: osadnik gnilny, zasada dziaáania, skutecznoĞü pracy
Summary
Proper wastewater management in rural areas is a difficult issue, especially that we can still see a disparity between the level of water service coverage
and canalization of municipalities. The length of sewerage network increases
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every year, which indicates that municipalities are taking actions to improve
sanitary condition. According to the National Program for Municipal Wastewater
[Krajowy Program Oczyszczania ĝcieków Komunalnych 2010], if the construction
of sewage system is not justified, the municipality should solve the problem of
waste disposal on their own. The paper presents the basic object at household
sewage treatment plant – the septic tank. The septic tank is responsible primarily
for the mechanical treatment of wastewater from the solids and for the initial stabilization (anaerobic) sediments. The authors paid attention to the quality of
wastewater supplied to the tanks as well as wastewater delivered to the next steps
of purification. The article, except study of literature includes results of several
year of observations concerning parameters of wastewater after mechanical purification.
According to the literature, the effectiveness of the operation is at the level
of 40–94% for the suspension, 23,3–66,0% for BOD5. The lowest reduction was
observed for compounds of nitrogen and phosphorus.
Key words: septic tank, operations principle, treatment efficiency

WSTĉP

Jednym z podstawowych zadaĔ gminy jest rozwiązywanie problemu gospodarki Ğciekami. Istotne jest to w szczególnoĞci na terenach wiejskich pozbawionych centralnej kanalizacji. W 2009 r. oczyszczalnie Ğcieków obsáugiwaáy
tylko 64% ludnoĞci kraju (w miastach 88%, na wsi, gdzie mieszka ok. 39% ludnoĞci kraju, jedynie 27%) [Maáy Rocznik Statystyczny 2010]. àączna dáugoĞü
sieci kanalizacyjnej na terenach wiejskich, na przestrzeni lat 2003-2009 wzrosáa
o 75% [Studia i analizy statystyczne. Obszary wiejskie w Polsce 2011], co
Ğwiadczy o podejmowaniu przez wáadze gmin dziaáaĔ mających poprawiü stan
sanitarny na tych obszarach. W dalszym jednak ciągu widoczna jest dysproporcja pomiĊdzy zwodociągowaniem a dáugoĞcią sieci kanalizacyjnej na wsiach.
W roku 2009 z sieci wodociągowej, na terenach wiejskich, korzystaáo 74,7%
ludnoĞci natomiast z sieci kanalizacyjnej jedynie 21,5% [Studia i analizy statystyczne. Obszary wiejskie w Polsce 2011].
WáaĞciwa gospodarka Ğciekowa na obszarach wiejskich moĪe stanowiü
problem, przede wszystkim związany ze znacznym rozproszeniem zabudowy co
wymusza budowĊ dáugich przewodów kanalizacyjnych. Pociąga to za sobą
ogromne koszty, na które wiĊkszoĞü gmin nie staü. Dlatego teĪ, znaczna iloĞü
gmin nie podejmuje staraĔ budowy, czy rozbudowy sieci kanalizacyjnych,
a gospodarkĊ Ğciekową realizuje przede wszystkim na zbiornikach bezodpáywowych i maáych przydomowych oczyszczalniach Ğcieków. Przydomowe oczyszczalnie Ğcieków (POĝ) są wariantem pod wzglĊdem ponoszonych kosztów wykonania i póĨniejszej eksploatacji rozwiązaniami najtaĔszymi. W tym celu
buduje siĊ je jako dwustopniowe obiekty skáadające siĊ z osadnika gnilnego
(stopieĔ mechaniczny) oraz stopnia biologicznego: drenaĪ rozsączający, filtr
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piaskowy, záoĪe gruntowo-roĞlinne. Podstawowym urządzeniem kaĪdej przydomowej oczyszczalni Ğcieków, warunkującym jej dáugoletnie dziaáanie oraz
wymagane Rozporządzeniem Ministra ĝrodowiska poziomy redukcji zawiesiny
i BZT5 [Rozporządzenie Ministra ĝrodowiska 2006] jest wielokomorowy osadnik przepáywowy (OG – osadnik gnilny).
W pracy przedstawiono zasadĊ dziaáania osadnika gnilnego, efekty pracy
uzyskiwane w róĪnych krajach dla wybranych parametrów stĊĪeĔ jak równieĪ
wyniki kilkuletnich obserwacji prowadzonych dla Ğcieków poddawanych mechanicznemu oczyszczaniu w osadnikach gnilnych.
MATERIAà I METODY BADAē

Osadnik gnilny to zbiornik sáuĪący do gromadzenia i oczyszczania Ğcieków pochodzących z budynków mieszkalnych. Pierwsza znana instalacja tego
typu w Stanach Zjednoczonych zostaáa oddana do eksploatacji w 1876 r., mimo
iĪ zgáoszenie patentowe na zbiornik tego typu zostaáo wykonane przez Louis’a
Mouras w Vesoul we Francji w 1881. Przegrody, które regulowaáy przepáyw
Ğcieków przez osadnik poprawiając w ten sposób efekty oczyszczania zostaáy
dodane w 1905 r. Na przeáomie XIX i XX wieku zaczĊto powszechnie stosowaü
osadnik gnilny, a po II-giej wojnie Ğwiatowej staá siĊ on podstawowym urządzeniem do oczyszczania Ğcieków stosowanym na terenach nieskanalizowanych
[Bounds 1997, Metcalf and Eddy 1991, Seabloom R. i in. 2004].
Podstawowym procesem zachodzącym w osadniku jest sedymentacja. Polega ona na rozdzieleniu ciĊĪszej fazy staáej od ciekáej pod wpáywem siáy grawitacji. W osadniku charakterystyczne są 4 fazy sedymentacji (rys. 1).
Na prawidáowy przebieg procesu sedymentacji wpáyw ma prĊdkoĞü przepáywu oraz brak zawirowaĔ. DąĪy siĊ do tego poprzez niewielkie dopáywy Ğcieków do osadnika, wytáumienie energii oraz równomierne rozprowadzenie strumienia wlotowego i nadpiĊtrzenia Ğcieków w osadniku [Jowett E.C. 2007].
Drugim równie waĪnym procesem zachodzącym w osadniku, prowadzącym do
redukcji zanieczyszczeĔ jest proces flotacji – wynoszenia zawiesin hydrofobowych na powierzchniĊ fazy páynnej za pomocą pĊcherzyków powietrza (gazu)
lub na skutek dziaáania siá wyporu. NajczĊstszymi substancjami ulegającymi
redukcji na skutek tego procesu są: oleje i táuszcze, które na powierzchni Ğcieków tworzą odkáadający siĊ koĪuch. Na jego powierzchni rozwijają siĊ wegetatywne grzyby pleĞniowe [Seabloom R. i in. 2004, Rothe N. K., Lowe K.S. 2007,
Kalenik M. 2009]. W wyniku zachodzenia procesu sedymentacji na dnie zbiornika odkáadają siĊ osady, które dziĊki odpowiednio dáugiemu czasowi przetrzymania w osadniku, temperaturze 8–12°C oraz dziaáalnoĞci bakterii ulegają stabilizacji beztlenowej (fermentacja psychrofilowa).
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Rysunek 1. Rodzaje sedymentacji [Seabloom R. i in. 2004 ]
Figure 1. Types of sedimentation [Seabloom R. i in. 2004]

W Polsce osadniki w przydomowych oczyszczalniach Ğcieków są stosowane do mechanicznego oczyszczania. Dla prawidáowo zachodzących procesów
oczyszczania istotny jest czas przetrzymania Ğcieków w osadniku. Zaleca siĊ,
aby wynosiá on w granicach 2,5 – 4 dni co gwarantuje mechaniczne oczyszczenie – rezultatem jest obniĪenie wartoĞci BZT5, ChZT oraz zawiesin ogólnych.
WydáuĪenie czasu przetrzymania Ğcieków w osadniku do 10 dni skutkuje peánym biologicznym oczyszczeniem Ğcieków w procesach beztlenowych [Heidrich
Z. i in. 1997]. Minimalna pojemnoĞü osadnika gnilnego wg normy PN – EN
12566 – 1:2004/A1 to 2,0 m3, jednakĪe istnieją takĪe zalecenia aby jego objĊtoĞü
wynosiáa co najmniej 3,0 m3 [Heidrich Z. 1998, Heidrich Z. 1984, OsmulskaMróz B. 1995]. Osadniki powinny byü wykonywane jako dáugie i páytkie zbiorniki. Taka konstrukcja zapewnia krótszą trajektoriĊ opadania cząstki zawiesin co
zwiĊksza prawdopodobieĔstwo zakumulowania jej w osadzie [Seabloom R. W.
i in. 2004]. Do niedawna w literaturze fachowej powszechna byáa teoria, iĪ wielkoĞü redukcji zanieczyszczeĔ w zbiorniku zaleĪy od iloĞci komór [Kuczewski K.
1993]. Z badaĔ miĊdzy innymi Seabloom’a, Jowett’a, Rothe’a [Roth N. K., Lowe K.S. 2007, Seabloom R. W. i in. 2004, Jowett E. C. 2007] wynika, iĪ iloĞü
komór nie wpáywa znacząco na wysokoĞü redukcji zawiesin w osadniku. NajwiĊkszy procent osadu znajduje siĊ zawsze w strefie dopáywowej (rys. 2).
Ksztaát przegrody równieĪ nie wpáywa na wzrost skutecznoĞci oczyszczania w
osadniku [Roth N. K., Lowe K.S. 2007, Seabloom R.W. i in. 2004, Jowett E.C.
2007].
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Rysunek 2. Rozkáad osadu w osadniku gnilnym [Rothe N.K., Lowe K.S. 2007]
Figure 2. The distribution of sludge in septic tank [Rothe N.K., Lowe K.S. 2007]

W Stanach Zjednoczonych w ostatnich latach przedstawiono nowe rozwiązanie osadnika gnilnego. Zaprojektowano zbiornik pozbawiony czĊĞci wypeánionej powietrzem (przewietrzanie). Osadnik wykonano jako dáugi, wąski
i páytki zbiornik. Szczególna konstrukcja miaáa doprowadziü do wymuszenia
zatopionego przepáywu laminarnego w celu poprawy akumulacji czĊĞci staáych
w osadniku. Analiza pracy osadnika wykazaáa, iĪ najwiĊksza warstwa koĪucha
powstawaáa w strefie dopáywowej tam, gdzie dopuszczono do gromadzenia siĊ
powietrza. Cechą charakterystyczną tego rozwiązania byáa znacznie mniejsza
iloĞü powstaáego osadu w porównaniu z konwencjonalnymi osadnikami z czĊĞcią powietrzną [Jowett E.C. 2007, Seabloom R. W. i in. 2004].
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W badaniach przeprowadzonych przez autorów pracy monitoringiem objĊto piĊü osadników gnilnych o pojemnoĞci od 20 do 55 m3. Byáy to zbiorniki
jedno, dwu i trzykomorowe pracujące jako pierwszy stopieĔ oczyszczania Ğcieków na terenach wiejskich. W Ğciekach odpáywających z monitorowanych osadników w okresie badawczym III 2010 – III 2011 analizie poddano podstawowe
parametry zanieczyszczeĔ: BZT5 (metoda respirometryczna), ChZTCr (metoda
spektrofotometryczna z wczeĞniejszą mineralizacją próbki), zawiesina (metoda
poĞrednia), azot ogólny (metoda spektrofotometryczna z wczeĞniejszą mineralizacją próbki), fosfor ogólny (metoda spektrofotometryczna z wczeĞniejszą mineralizacją próbki), pH (potencjometrycznie, bezpoĞrednio w analizowanej próbce). Próbki Ğcieków po mechanicznym oczyszczeniu pobierano na wylocie
z osadnika Ğrednio raz w miesiącu.
WYNIKI I DYSKUSJA

Ciągáa modyfikacja konstrukcji, wprowadzanie miĊdzy innymi koszy filtracyjnych zabezpieczających odpáyw ma na celu zwiĊkszenie efektów pracy
osadnika oraz zapewnienie jak najdáuĪszego okresu eksploatacji. Szacowanie
skutecznoĞci oczyszczania Ğcieków powinno korespondowaü z dwoma wartoĞciami stĊĪeĔ zanieczyszczeĔ w Ğciekach dopáywających i odpáywających. ĝcieki bytowe dopáywające do osadnika charakteryzują siĊ wysokim BZT5 oraz
zawiesiny. W swoich badaniach nad jakoĞcią Ğcieków bytowych po osadniku
gnilnym Rothe i Lowe [Rothe N. K., Lowe K. S. 2007] przeprowadzili analizy
oznaczeĔ jednoczeĞnie na dopáywie i odpáywie z osadnika. Badania nad efektami oczyszczania Ğcieków w osadnikach prowadziáy równieĪ Kalisz i Saábut [Kalisz L., Saábut J. 1996]. ĝredni skáad surowych Ğcieków bytowych poddawanych
mechanicznemu oczyszczaniu w osadnikach gnilnych przedstawiono w tab. 1.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra ĝrodowiska w sprawie warunków
jakie naleĪy speániü przy wprowadzaniu Ğcieków oczyszczonych do wód i do
ziemi [Rozporządzenie Ministra ĝrodowiska 2006] osadnik gnilny powinien
zapewniü redukcjĊ zawiesiny co najmniej na poziomie 50% oraz BZT5 na poziomie 20%. Jest to warunek poprawnego funkcjonowania drugiego stopnia
przydomowych oczyszczalni Ğcieków – drenaĪu rozsaczającego lub filtra piaskowego.
W badaniach przeprowadzanych w Polsce [Kalisz L., Saábut J. 1996]
w porównaniu z innymi osadnikami uzyskiwano na odpáywie wyĪsze wartoĞci
stĊĪeĔ dla wybranych wskaĨników zanieczyszczeĔ w szczególnoĞci dla zawiesiny i BZT5. Skáad Ğcieków po mechanicznym oczyszczeniu w osadniku gnilnym
przedstawiono w tab. 2. Obserwacja jakoĞci dopáywu i odpáywu Ğcieków z osadnika moĪe pozwoliü na okreĞlenie efektów redukcji.
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Tabela 1. Tabelaryczne zestawienie skáadu Ğcieków surowych dopáywających
do osadników gnilnych dla wybranych wskaĨników zanieczyszczeĔ
Table 1. The tabular summary of the composition of the raw wastewater flowing
to the septic tanks for the selected indicators of pollution
ĝrednie wartoĞci
wskaĨników
zanieczyszczeĔ
The average values
of pollutant
BZT5
[mg O2/dm3]
ChZT
[mg O2/dm3]
Zawiesina og.
[mg/dm3]
Azot og.
[mg N/dm3]
Fosfor og.
[mg P/dm3]

ħródáo danych
Source
1

2

3

4

5

6

7

343

-

450

371

-

-

240

-

-

1050

-

-

-

660

293

-

503

338

-

-

557

63

-

70,4

-

-

-

86

19

-

17,3

-

-

-

15,4

wedáug: 1 - Rothe, Lowe 2007, 2 - U. S. EPA Onsite Wastewater Treatment Systems 2002, 3 - Crites i Tchobanoglous 1998, 4- Bounds 1997, 5 - EPA, Code of Practice, Wastewater Treatment systems 2007, 6 - Metcalf
and Eddy 1991, 7 - Kalisz L., Saábut J. 1996.

Tabela 2. Zestawienie jakoĞci Ğcieków odpáywających z osadników gnilnych
dla wybranych wskaĨników zanieczyszczeĔ
Table 2. The summary of wastewater quality running of septic tanks
for selected indicators of pollution
ĝrednie wartoĞci
wskaĨników
zanieczyszczeĔ
The average values
of pollutant
BZT5
[mg O2/dm3]
ChZT
[mg O2/dm3]
Zawiesina og.
[mg/dm3]
Azot og.
[mg N/dm3]
Fosfor og.
[mg P/dm3]

ħródáo danych
Source
1

2

3

4

5

6

7

156

-

155

156

-

-

184

-

-

298

-

-

-

460

58

-

30

84

-

-

304

55,4

-

68

50

-

-

44

10

-

16

-

-

-

14,5

wedáug: 1 - Rothe, Lowe 2007, 2 - U. S. EPA Onsite Wastewater Treatment Systems 2002, 3 - Crites i Tchobanoglous 1998, 4- Bounds 1997, 5 - EPA, Code of Practice, Wastewater Treatment systems 2007, 6 - Metcalf
and Eddy 1991, 7 - Kalisz L., Saábut J. 1996.
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Obiekty monitorowane w Polsce [Kalisz L., Saábut J. 1996] nie speániáy
dopuszczalnych norm redukcji zawiesiny. Poziom redukcji wyniósá 45,4% i róĪniá siĊ znacząco od wyników uzyskanych przez Heinricha [Heidrich Z. i in.
1997, Heidrich Z. StaĔko G. 2007]. Najlepsze efekty pracy osiągnĊáy osadniki
badane przez Crites i Tchobanoglous [Crites R., Tchobanglous G. 1998], związki biogenne usuwane byáy w tych zbiornikach ze skutecznoĞcią mniejszą niĪ
10% (tab. 3).
Tabela 3. SkutecznoĞü oczyszczania zanieczyszczeĔ,
dla wybranych wskaĨników zanieczyszczeĔ
Table 3. The effectiveness of treatment of pollutants for selected indicators of pollutants
WskaĨnik
zanieczyszczeĔ
Indicator of
pollution
BZT5
ChZT
Zawiesina og.
Azot og.
Fosfor og.

ħródáo danych
Source
1

2

55%
80%
12%
47%

30 - 50%
60 - 80%
-

3

4

5

66% 58% 25 - 40%
72%
94% 75%  80%
3%
 40%
8%
0%

6

7

25 - 50% 57%
20 - 40%
40 - 70% 85%
10 - 15% 44%
10%
-

8

9

53%
88%
56%
-

23,3%
30,3%
45,4%
48,8%
5,8%

wedáug: 1 - Rothe, Lowe 2007, 2 - U. S. EPA Onsite Wastewater Treatment Systems 2002, 3 - Crites i Tchobanoglous 1998, 4- Bounds 1997, 5 – Heindrich i in. 1997, 6 – Osmulska-Mróz 1995, 7 - EPA, Code of Practice, Wastewater Treatment systems 2007, 8 - Metcalf and Eddy 1991, 9 - Kalisz L., Saábut J. 1996

W badaniach przeprowadzonych przez autorów pracy monitoringiem objĊto piĊü osadników gnilnych o pojemnoĞci od 20 do 55 m3. Byáy to zbiorniki
dwukomorowe (obiekt nr 1), trzykomorowe (obiekt 2, 3) oraz zbiorniki jednokomorowe (obiekt 4, 5). W Ğciekach odpáywających oznaczono podstawowe
parametry zanieczyszczeĔ, których Ğrednie wartoĞci zestawiono w tab. 4.
ĝcieki po mechanic/znym oczyszczeniu odpáywające z obserwowanych
zbiorników charakteryzowaáy siĊ wyĪszymi wartoĞciami wskaĨników zanieczyszczeĔ niĪ podawane w literaturze [Crites R., Tchobanglous G. 1998, Kalisz
L., Saábut J. 1996, Rothe N. K. , Lowe K. S. 2007]. W osadniku pracującym na
obiekcie 5 (osadnik jednokomorowy) notowano najniĪsze stĊĪenia zanieczyszczeĔ dla wszystkich analizowanych wskaĨników, podczas gdy najwyĪsze Ğrednie stĊĪenie azotu i fosforu ogólnego wystąpiáo w Ğciekach odpáywających
z osadnika trzykomorowego (obiekt 3). Na jakoĞü Ğcieków odprowadzanych
z obiektów na drugi stopieĔ oczyszczania miaáy wpáyw czas przetrzymania Ğcieków w zbiorniku oraz czĊstotliwoĞü wywozu osadów. NajczĊstszym obserwowanym báĊdem byá brak kontroli wysokoĞci poziomu osadu w zbiorniku, który
skutkowaá podwyĪszonymi wartoĞciami zawiesiny ogólnej na odpáywie z osadnika.
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Tabela 4. Zestawienie jakoĞci Ğcieków odpáywających z osadników gnilnych w okresie
badawczym III 2010 – III 2011
Table 4. The summary of wastewater quality running of septic tanks in research period
III 2010 – III 2011
ĝrednie wartoĞci wskaĨników zanieczyszczeĔ
The average values of
pollutant
BZT5
[mgO2/dm3]
ChZTCr
[mgO2/dm3]
Zawiesina
[mg/dm3]
Azot ogólny
[mgN/dm3]
Fosfor ogólny
[mgP/dm3]
pH

Obiekt 1
Object 1

Obiekt 2
Object 2

Obiekt 3
Object 3

Obiekt 4
Object 4

Obiekt 5
Object 5

218,0

99,2

317,14

192,8

95,0

415,0

693,3

632,3

270,8

141,3

337,0

316,0

232,0

291,0

154,0

66,0

53,2

236,6

90,4

45,2

5,7

5,6

15,4

8,2

4,9

8,2-7,5

6,7-8,4

7,1-8,5

7,4-7,9

7,3-8,1

WNIOSKI

1. Stosowanie urządzeĔ do mechanicznego oczyszczania Ğcieków w przydomowych oczyszczalniach wymagane jest przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra ĝrodowiska dotyczącymi redukcji zawiesin przed wprowadzeniem Ğcieków do gruntu [Rozporządzenie Ministra ĝrodowiska 2006]. Wybór
przydomowej oczyszczalni Ğcieków przeznaczonej na tereny bez centralnej kanalizacji związany jest zawsze z budową osadnika gnilnego. DostĊpnoĞü róĪnego rodzaju konstrukcji sprawia, Īe czĊsto wybierany jest zbiornik, który nie
speáni wymogów minimalnej redukcji wskaĨników zanieczyszczeĔ. Związane
jest to przede wszystkim z minimalną pojemnoĞcią czĊĞci przepáywowej.
2. Konstrukcja wielokomorowych osadników stosowanych powszechnie
w Polsce w ujĊciu ostatnich badaĔ wydaje siĊ maáo zasadna [Jowett E. C. 2007,
Rothe N. K., Lowe K. S. 2007]. Páytkie zbiorniki bez czĊĞci powietrznej stosowane w Stanach Zjednoczonych charakteryzują siĊ wyĪszą skutecznoĞcią pracy,
a ich wymiary pozwalają na ograniczenie wstĊpnych robót ziemnych związanych z posadowieniem zbiornika [Jowett E. C. 2007]. Badania prowadzone
przez Jowetta wskazują na wolniejszy proces tworzenia siĊ warstwy koĪucha.
Zwraca on uwagĊ równieĪ na wydáuĪenie czasu pomiĊdzy opróĪnieniami osadnika (nawet dwukrotnie) w porównaniu do konwencjonalnych rozwiązaĔ. JednakĪe przystosowanie tego typu rozwiązania dla warunków krajowych powinno
byü poparte testami, które potwierdzą moĪliwoĞü adaptacji bardzo páytkiego
osadnika bez czĊĞci powietrznej.
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3. Na uwagĊ zasáugują równieĪ poziomy redukcji podstawowych wskaĨników zanieczyszczeĔ, które róĪnią siĊ znacząco od siebie (tab.4). Dyskusyjna
jest skutecznoĞü redukcji związków biogennych np. azotu ogólnego, która zmienia siĊ w zakresie 3 – 56%. Osadnik przewidziany jest w gáównej mierze do
procesu mechanicznego oczyszczania Ğcieków i dlatego utrzymanie redukcji
związków azotu i fosforu na poziomie wyĪszym niĪ 40% wydaje siĊ wątpliwe.
4. Pomimo wielu odmiennych stanowisk związanych z liczbą komór, rodzajem przegród, poziomami redukcji wskaĨników zanieczyszczeĔ, osadnik
gnilny pozostaje w dalszym ciągu jedynym rozwiązaniem przewidzianym do
oczyszczania Ğcieków na terenach bez centralnej kanalizacji. Poprawnie oszacowana pojemnoĞü przepáywowa oraz wáaĞciwa eksploatacja pozwoli na wydáuĪenie czasu pracy przydomowych oczyszczalni Ğcieków.
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