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Czym jest woda szara?

Gdzie możemy ją wykorzystać?

Co zyskujemy?

Z czym tak naprawdę mamy do czynienia?

Procesy w oczyszczaniu ścieków szarych

Elementy systemu recyklingu wody szarej

Dobór i projektowanie

Realizacje



Czym są woda szara/ścieki szare?
Norma PN EN 12056-1 

Definiuje wodę szarą jako mniej zanieczyszczoną, wolną od fekaliów część ścieków bytowych takich jak woda z 

prysznicy, wanien, umywalek do rąk a także z pralek oraz oczyszczona woda procesowa/technologiczna. 

Jakość tej wody może być bardzo zróżnicowana. 



Gdzie wykorzystamy oczyszczone ścieki szare?
WC

Pranie

Sprzątanie

Podlewanie

Procesy technologiczne

?



Co zyskamy?
Niższe zużycie wody wodociągowej

Mniejsza ilość odprowadzonych ścieków

Lokalne wykorzystanie zasobów wodnych



Czym zanieczyszczone są ścieki szare?
Jakość wody szarej wg FBR (Fachvereinigung

Betriebs- und Regenwassernutzung e.V.) 
Średnia (zakres) prysznic, wanna, umywalka do rąk

ChZT (mg/L) 225 (150-400)

BZT5 (mg/L) 111(85-200)

Zawiesina ogólna (mg/L) 40 (30-70)

Fosfor ogólny (mg/L) 1,5 (0,5-4)

Azot ogólny (mg/L) 10 (4-16)

pH (7,5-8,2)

Bakterie z grupy Coli (1/ml) 105 (10-105)

Bakterie fekalne z grupy Coli (1/ml) 104 (10-105)



Wymagania dla wody oczyszczonej
1. Brak cząstek stałych i ogólnie dobra estetyka (zabezpieczenie instalacji, brak zapachu, przejrzystość)

2. Wymagania dla wody przeznaczonej do podlewania wg DIN 19650

3. Niska zawartość bakterii zgodna z europejską dyrektywą kąpieliskową

4. W USA, UK niewykrywalna zawartość bakterii z grupy Coli

5. Podejście wielostopniowe – filtracja poparta dodatkową dezynfekcją

Parametr Jednostka Wartość graniczna

TSS (zawiesina ogólna) mg/L 10

Escherichia Coli 1/100 mL Niewykrywalne

Total coliform bacteria 1/100 mL Niewykrywalne



Procesy w oczyszczaniu ścieków szarych
Wstępne oczyszczanie mechaniczne

Oczyszczanie biologiczne

Dezynfekcja

Oczyszczanie dodatkowe



Oczyszczanie mechaniczne
Usuwanie większych zanieczyszczeń 

sita, filtry, osadniki, skimmery



Oczyszczanie mechaniczne
Filtr o prześwicie 0,8 mm



Oczyszczanie mechaniczne
Sedymentacja i usuwanie osadu nadmiarowego



Oczyszczanie mechaniczne
Usuwanie piany za pomocą skimmera



Oczyszczanie biologiczne
Usuwanie związków biodegradowalnych (BZT)

Pożywienie dla mikroorganizmów

Dostarczanie tlenu

Procesy aerobowe (dzięki temu unikamy nieprzyjemnych zapachów)



Oczyszczanie biologiczne
Powietrze bogate w tlen należy dostarczyć w każde miejsce w reaktorze

Służą do tego specjalne dyfuzory

Średnio potrzeba 1,2 kg tlenu na 1 kg BZT



Oczyszczanie biologiczne
Do rozwoju mikroorganizmów potrzebna jest duża 

powierzchnia. Kształtki pozwalają stworzyć warunki do 

optymalnego rozwoju bakterii tlenowych.



Dezynfekcja
Usuwanie bakterii i wirusów

Mikrofiltracja

Ultrafiltracja

Pory wielkości 0,02 µm

Typ
Rozmiar 
porów
[µm]

Filtrowane cząstki

Filtracja 10 - 100 Drożdże

Mikrofiltracja 10-1 - 10 Bakterie

Ultrafiltracja 10-2 - 10-1 Wirusy

Nanofiltracja 10-2 - 10-3 Częściowo 
rozpuszczone sole

Odwrócoa osmoza 10-4 - 10-3 Sole rozpuszczone



Dezynfekcja UV
Dodatkowe zabezpieczenie

Niska mętność



Oczyszczanie dodatkowe
W wyjątkowych sytuacjach konieczne jest dodatkowe usuwanie związków organicznych i 

czasem nieorganicznych w procesie zaawansowanej oksydacji np. poprzez reakcję z 

rodnikami hydroksylowymi (OH) lub ozonowanie.



Oczyszczanie dodatkowe
W wyjątkowych sytuacjach konieczne jest dodatkowe usuwanie związków organicznych i 

czasem nieorganicznych w procesie zaawansowanej oksydacji np. poprzez reakcję z 

rodnikami hydroksylowymi (OH) lub ozonowanie.



Elementy składowe
Zbiornik na wodę szarą

Filtr wstępny Purain

Stacja membranowa

Sterownik

Pompa osadu

Wyłączniki pływakowe

Dmuchawa

Zbiornik wody czystej

Urządzenie zasilające instalację oczyszczoną wodą szarą



Dobór i projektowanie

Dwa najistotniejsze parametry:

1. Dobowa „produkcja” wody szarej 

2. Dobowe zapotrzebowanie na oczyszczoną wodę



Dobór i projektowanie

Dobowa „produkcja” wody szarej

Dobowe zapotrzebowanie na oczyszczoną wodę



Dobór i projektowanie

Dopasowanie komponentów do warunków inwestycji

Zbiorniki wewnątrz budynku / poza budynkiem

System łączony z wykorzystaniem wody deszczowej

Zlokalizowanie zbiorników na działce / w pomieszczeniach 

Przygotowanie kanalizacji dualnej i oddzielnego pionu wody szarej



Dobór i projektowanie

Wyznaczenie przepływu obliczeniowego dla instalacji zasilającej

Określenie średnic i tras przewodów tłocznych

Określenie wymaganej wysokości podnoszenia



Laboratoria Cuprum, Wrocław

• Woda szara wykorzystywana do 

chłodzenia tarcz tnących minerały



Laboratoria Cuprum, Wrocław



Laboratoria Cuprum, Wrocław



Laboratoria Cuprum, Wrocław



Laboratoria Cuprum, Wrocław



Internat przy szkole w Starej Łubiance
Woda szara z prysznicy i umywalek 
służy do spłukiwania WC



Internat przy szkole w Starej Łubiance



Internat przy szkole w Starej Łubiance



Biurowce Nowy Rynek w Poznaniu
Woda szara z prysznicy i umywalek 
posłuży do spłukiwania WC



Biurowce Nowy Rynek w Poznaniu



Biurowce Nowy Rynek w Poznaniu



Nie ma się czego bać!
Recykling wody szarej zmniejsza zużycie wody pozwalając 
wykorzystać ją co najmniej dwukrotnie.

Systemy odzysku ścieków szarych rozwijają się na rynku od co 
najmniej kilkunastu lat i są obecnie bardzo wydajne i co raz 
bardziej osiągalne finansowo.
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