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1. nazwa wyrobu: drenaż rozsączający typu „HABA” 
2. opis techniczny 

2.1 materiał 
 

l.p. nazwa elementu materiał 

1 półkoliste osłony  beton zbrojony 
2 koryto rozsączające lub rura rozsączająca rura PVC 110  
3 wsporniki koryta lub rury rozsączajacej rura PVC 110 
4 geowłóknina włókna polipropylenowe lub polietrowe 
5 drenaż zbierający elastyczna rura drenażowa 
 

2.2 działanie 
Układ rozsączający może działać jako: 
a) drugi stopień oczyszczania ścieków bytowych 

Do układu rozsączającego doprowadzone są wstępnie oczyszczone ścieki bytowe z osadnika gnilnego. 
Ścieki po napełnieniu koryta rozprowadzającego, przelewają się na boki przez przelewy. Następnie 
swobodnie rozpływają się na powierzchni filtra żwirowego. W korycie rozsączającym zostają 
natlenione. Dostęp tlenu zapewnia wentylacja grawitacyjna składająca się z kominka wentylacyjnego na 
końcu koryta rozsączającego oraz wentylacji wysokiej wyprowadzonej ponad dach budynku 
mieszkalnego. Proces oczyszczania ścieków zachodzi w filtrze żwirowym. Następuje ponad 90 % 
redukcja związków organicznych, nitryfikacja azotu amonowego, częściowo denitryfikacja oraz 
usuwanie bakterii i wirusów chorobotwórczych.  
Oczyszczone ścieki mogą być odprowadzone do: 

- przepuszczalnego gruntu pod układem rozsączania 
- do rowu lub stawu 

W przypadku układu rozsączającego z z drenażem zbierającym i recyrkulacją część ścieków zostaje 
ponownie doprowadzona do filtra żwirowego w celu podniesienia skuteczności oczyszczania 

b) komora drenażowa do retencji oraz infiltracji do gruntu niezabrudzonych wód deszczowych 
Do układu rozsączającego doprowadzona jest woda deszczowa, która napełnia koryta i odprowadzana 
jest do gruntu (infiltracja). Powierzchnia infiltracji wynika z szerokości układu (1,7 m) oraz długości, 1 
mb układu rozsączającego może zmagazynować 0,38 m3 wody. 

2.3 wymiary 
 

3. odmiany asortymentowe 
 

Odmiany asortymentowe zależą od sposobu dopływu ścieków (grawitacyjnie lub ciśnieniowo) oraz od 
zastosowania drenażu zbierającego. W każdej odmianie asortymentowej częścią wspólną jest kanał rozsączania 
utworzony przez łupiny betonowe oraz wsporniki geowłokniny. System rozsączania może być uzupełniany o: 
 

- koryto rozsączające (układ grawitacyjny), 
- rurę rozsączającą (układ ciśnieniowy), 
- drenaż zbierający. 
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l.p. nazwa układu zastosowanie 

1 nazwa układu: grawitacyjny układ rozsączający 
bez drenażu zbierającego 
zastosowanie: 

Układ stosowany w przypadku gdy: 
- usytuowanie osadnika oraz układu 

rozsączającego zapewnia grawitacyjny 
dopływ ścieków do układu rozsączania przy 
zachowaniu minimalnej odległości między 
powierzchnią rozsączania o poziomem wód 
gruntowych wynoszącej 1,5 m , 

- grunt rodzimy jest dobrze przepuszczalny 
(piasek lub żwir). 

 

2 nazwa układu: grawitacyjny układ rozsączający 
z drenażem zbierającym 
zastosowanie: 

Układ stosowany w przypadku gdy: 
- usytuowanie osadnika oraz układu 

rozsączającego zapewnia grawitacyjny 
dopływ ścieków do układu rozsączania przy 
zachowaniu minimalnej odległości między 
powierzchnią rozsączania o poziomem wód 
gruntowych wynoszącej 1,5 m , 

- grunt rodzimy jest słabo przepuszczalny 
(piasek lub żwir). 
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3 nazwa układu: ciśnieniowy układ rozsączający 
bez drenażu zbierającego 
zastosowanie: 

Układ stosowany w przypadku gdy: 
- usytuowanie osadnika oraz układu 

rozsączającego wymaga podniesienia 
poziomu ścieków wstępnie oczyszczonych 
przy zachowaniu minimalnej odległości 
między powierzchnią rozsączania o 
poziomem wód gruntowych wynoszącej 1,5 
m , 

grunt rodzimy jest dobrze przepuszczalny (piasek 
lub żwir), 

 

4 nazwa układu: ciśnieniowy układ rozsączający z 
drenażem zbierającym 
zastosowanie: 

Układ stosowany w przypadku gdy: 
- usytuowanie osadnika oraz układu 

rozsączającego wymaga podniesienia 
poziomu ścieków wstępnie oczyszczonych 
przy zachowaniu minimalnej odległości 
między powierzchnią rozsączania o 
poziomem wód gruntowych wynoszącej 1,5 
m , 

- grunt rodzimy jest słabo przepuszczalny. 
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5 nazwa układu: kanał drenażowy 
zastosowanie: 

Układ stosowany do odprowadzania wód 
opadowych do gruntu. Mogą służyć do 
odbierania wód deszczowych z parkingów, ulic, 
dachów, terenów zielonych. Wody opadowe są 
odprowadzane bezpośrednio do gruntu. 
Układ może zapewniać retencję i i/lub infiltrację 
wód opadowych. 
Jeden metr bieżący (1 m) układu zapewnia: 

- retencję 0,219 m3 wody.  
- 1,7 m2 powierzchni infiltracji 

 
 


