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Wstęp 
 

Program służy do wspomagania doboru separatorów i osadników. Jest on 

każdorazowo dostosowywany do specyfiki oferty producenta. Może być 

wykorzystywany zarówno przez producenta jak i projektantów z nim 

współpracujących.  

Program ułatwia i przyspiesza dobór, oraz pozwala uniknąć trudności i 

błędów w procesie dobierania separatorów przez użytkowników. Prosta 

nawigacja i intuicyjny interfejs graficzny umożliwiają (nawet niezbyt 

zorientowanym w obsłudze osobom) w sposób łatwy i przyjemny poruszać się 

po programie. Nawet osoba niedoświadczona w zagadnieniach ochrony 

środowiska, bez problemu dobierze separator i osadnik do zadanych parametrów 

zlewni. 

Program dobiera osadniki i 

separatory w instalacjach: 

- oddzielania cieczy lekkich 

- separacji tłuszczów 

- oczyszczania ścieków deszczowych  

Algorytmy obliczeń opracował 

Wojciech Bogusławski  (firma TOP-
EKO www.top-eko.pl) 

    Program jest dostosowywany 

indywidualnie do specyfiki oferty 

danego producenta (rodzajów 

produktów). Przewidywany czas 

wdrożenia to 3 tygodnie.  

    Cena wersji podstawowej z obsługą 12 rodzajów urządzeń to 5500 zł + VAT.  

Licencja programu jest na nieograniczoną ilość instalacji (możliwość 

udostępniania projektantom i innym klientom firmy). Cena obejmuje 

dostosowanie programu do oferty producenta wraz z przeszkoleniem, ale bez 

kosztu ewentualnych dojazdów. 

Wersja demo programu jest dostępna na stronie internetowej: 

http://sosniccy.republika.pl/separatory   
 

Kontakt 
Mgr inż. Michał Sośnicki 

tel. 609 238 456,  91 48 75 257 

e-mail: sosniccy@interia.pl 

www.sosniccy.republika.pl/oferta 

Usługi Techniczne Sośnicki Michał 

ul. Krasickiego 11/1, 71-333 Szczecin
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Opis działania programu 
 

Na początku należy wybrać cel obliczeń: 

 

 
 

Następnie w zależności od tego wyboru trzeba będzie podawać odpowiednie 

dane do obliczenia strumienia ścieków. 

 

Dla instalacji oddzielania cieczy lekkich oraz osadnika ścieków deszczowych 

podaje się dane do wyliczenia wielkości strumienia wody deszczowej: 
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Częstotliwości deszczu miarodajnego oraz powierzchnie spływu ze 

współczynnikami spływu można wybierać z tabelek pomocniczych: 

 

 
 

 

Dla instalacji oddzielania cieczy lekkich trzeba podać dane do obliczenia 

wielkości strumienia ścieków: 
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 Dla separatorów tłuszczu w pierwszym kroku należy wybrać metodę 

obliczeniową oraz podać współczynniki związane z parametrami ścieków: 

 

 
 

 

Przy obliczeniach na podstawie przyłączonych urządzeń należy wybrać z tabeli 

pomocniczej urządzenia przyłączone do separatora: 
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Przy obliczeniach na podstawie typu zakładu wybiera się z tabelki typ zakładu: 

 

 
 

 

Następnie podaje się potrzebne parametry dla danego zakładu: 
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W następnym kroku należy wybrać schemat instalacji: 

 
Można także podać rzędne włazu i dna kanału dla separatora i osadnika. 

Program wyliczy wtedy wysokości urządzeń i ewentualnie zasygnalizuje 

kolorem czerwonym sytuację gdy będzie za mało miejsca.  

Następnie program dobierze odpowiedni separator i osadnik 
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Przykładowe wydruki z programu: 

 

 


