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Indywidualni inwestorzy, wybieraj c przydomo-

w  oczyszczalni cieków musz  cz sto zaufa

deklaracjom dostawców o bezawaryjno ci, bez-

obs ugowo ci i bliskim zeru kosztom eksploata-

cji takich urz dze . Weryfikacja tego wyboru 

bywa kosztowna i uci liwa.

Jak zatem powinna wygl da  idealna oczysz-

czalnia przydomowa?

Powinna dzia a  ca kowicie samoczynnie, by

odporna na przeci enia i przerwy w dzia aniu, 

a tak e na rodki chemiczne u ywane w gospo-

darstwie domowym. Ponadto powinna zajmo-

wa  niewiele miejsca, by  bezg o na, bezwonna, 

bezawaryjna i mie  jak najni sze koszty eks-

ploatacji.

No có , nie ma rzeczy idealnych. Ale s  takie, 

które s  idea om bli sze ni  inne.

Oczyszczalnie przydomowe BIOROCK® to urz -

dzenia zbudowane wed ug filozofii odmiennej od 

wi kszo ci tego, co oferuje nasz rynek. To pierw-

sze oczyszczalnie przydomowe na wiecie dzia-

aj ce ca kowicie bez urz dze  elektrycznych, 

które uzyska y certyfikat CE EN 12566-3. S

jednocze nie proste i efektywne, odporne i ta-

nie w eksploatacji.

Oczyszczalnia BIOROCK® sk ada si  z dwóch 

zbiorników. Pierwszy z nich to typowy przep y-

wowy osadnik gnilny. Spe nia bardzo wa n  rol

wst pnego oczyszczania mechanicznego oraz 

u redniania cieków. Tutaj nast puje oddziele-

nie frakcji ci szych, które opadaj  na dno, i l ej-

szych formuj cych p ywaj cy ko uch.  Tu tak e

ulegaj  rozcie czeniu rodki chemiczne u ywa-

ne w gospodarstwie domowym. Odpowiednio 

wykonana wentylacja wysoka osadnika gwa-

rantuje, e nie b dziemy odczuwa  uci liwo ci 

zapachowej. Gromadz cy si  osad musi zosta

okresowo usuni ty, jednak e przy prawid owo

dobranej wielko ci zbiornika nie trzeba tego ro-

bi  cz ciej ni  co 2–4 lata.

Funkcj  osadnika mo e tak e spe nia  adapto-

wane do tego celu szczelne szambo czy te  zbior-

nik tzw. oczyszczalni drena owej, co zdecydo-

wanie obni a koszty inwestycji.

Sercem oczyszczalni BIOROCK® jest drugi 

zbiornik – reaktor biofiltracyjny.

W zasadzie jest to odmiana najstarszej techno-

logii oczyszczania cieków – z o a biologicznego. 

Jednak e dzi ki u yciu nowoczesnego wype nie-

nia na bazie w óknistego materia u mineralnego 

uzyskuje si  cechy niespotykane w innych roz-

wi zaniach. Pod o e BIOROCK® jest biologicz-

nie oboj tne, nie rozk ada si , a wi c nie sta-

nowi dodatkowego ród a zanieczyszcze . Jest 

tak e bardzo trwa e, a jednocze nie przyjazne 

rodowisku, poniewa  wyprodukowano je ca -

kowicie z surowców naturalnych. Jego ogrom-

na powierzchnia w a ciwa stanowi wspania-

 baz  dla rozwoju mikroorganizmów, których 

ilo  w sposób samoczynny dostosowuje si  do 

ilo ci po ywienia, czyli niesionego przez cie-

ki adunku. Z kolei tlenu dostarcza uk ad wen-

tylacyjny wymuszaj cy naturalny ruch powie-

trza dzi ki ró nicy wysoko ci pomi dzy wlotem 

a wylotem. To specyficzne pod o e ma jeszcze 

jedn  unikatow  cech . Otó  ciecz, która rozle-

wa si  na powierzchni reaktora, nie cieka swo-

bodnie w dó , a raczej przesi ka – podobnie jak 

przez g bk . Dzi ki temu cieki maj  doskona y, 

d ugi kontakt z biofilmem z o a i s  efektywnie 

oczyszczane przy zaledwie jednokrotnym przej-

ciu przez reaktor – nie ma potrzeby ich recyrku-

lacji. Drugim skutkiem jest wilgo  bardzo d u-

go utrzymuj ca si  w materiale – nawet powy ej

6 miesi cy przy braku dop ywu. To z kolei ozna-

cza, e wyje d aj c na d u szy urlop, nie musi-

my martwi  si  o przetrwanie naszej oczyszczal-

ni. Po powrocie mikroorganizmy bardzo szybko 

„obudz  si ” ze stanu przetrwalnikowego do ak-

tywnego, poniewa  wilgotne rodowisko nie po-

zwoli im wygin  przez wyschni cie.

Nie posiadaj c adnych urz dze  elektrycz-

nych, ani nawet cz ci ruchomych, BIOROCK®

jest w najwy szym stopniu odporny na awari

– tu po prostu nie ma si  co zepsu !

Oczyszczalnie BIOROCK® stanowi  absolut-

n  czo ówk  w klasyfikacji sprawno ci dzia a-

nia. W tabeli poni ej przedstawiono zestawienie 

wymaganych i osi ganych wska ników: biolo-

gicznego i chemicznego zapotrzebowania tlenu 

(tzw. BZT5 i ChZT) oraz zawiesiny ogólnej. Warto 

podkre li , e wyniki zosta y przedstawione 

przez niezale ny instytut (PIA w Akwizgranie), 

jako u rednienie testów z ponad 38 tygodni ba-

da  przeprowadzonych ci le wed ug procedu-

ry zgodnej z norm  EN 12566-3 i b d cych pod-

staw  certyfikatu CE. Oczyszczone cieki mo na 

zgodnie z prawem wprowadzi  do gruntu lub od-

prowadzi  do pobliskiego cieku czy rowu me-

lioracyjnego. 

Urz dze  idealnych nie ma, ale BIOROCK®

z pewno ci  jest idea owi najbli szy.

Wymagania Wyniki BIOROCK®

BZT5 40 mg/l
4 mg/l 

(98,7% usuni cia)

ChZT 150 mg/l
26 mg/l 

(96,3% usuni cia)

Zawiesina 

ogólna
50 mg/l

4 mg/l 

(99,3% usuni cia)
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