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WSTĘP

1.

Oczyszczalnie BIO-EKOLUX to zbiorniki trzykomorowe wykonane z laminatu poliestrowo-szklanego, w
których znajduje się samooczyszczające się
złoże biologiczne, niskoobciążony osad czynny oraz układ
napowietrzania drobnopęcherzykowego. System ten
w unikalny sposób łączy pozytywne cechy złoża
biologicznego i osadu czynnego, eliminując przy tym wady oczyszczalni opartych wyłącznie na technologii osadu
czynnego.
Zaletą technologii oczyszczania z reaktorem biologicznym jest możliwość przeznaczenia pod
oczyszczalnię jedynie małej powierzchni działki – ścieki po oczyszczeniu wstępnym w osadniku gnilnym są
kierowane do zbiorników reaktorów biologicznych. W pełni spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. (Dz.U. z 2014 r, poz. 145) w sprawie warunków jakie trzeba spełnić przy
wprowadzeniu ścieków do wód lub gruntów oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska
wodnego.
W technologii biologicznego oczyszczania ścieków powstałe procesy prowadzone są w warunkach :
·
·

tlenowych - biologiczne utlenianie, nitryfikacja
beztlenowych – denitryfikacja

Zasada oczyszczania ścieków oparta jest na technologii niskoobciążonego osadu czynnego oraz złoża
biologicznego utrzymywanego w objętości komory.
W oczyszczalni obie fazy oczyszczania ścieków: tlenowa i beztlenowa powodują, że skuteczność oczyszczalni jest
bardzo wysoka (97% sprawności).
Prawidłowo eksploatowana oczyszcza ścieki do postaci wody o drugiej klasie czystości, to jest w stopniu
umożliwiającym odprowadzanie ich do bezpośrednio do rowu, rzeki, studni chłonnej bez ryzyka skażenia.
Nie należy jednak podlewać wodą upraw warzywnych ze względu na dopuszczalną obecność w wodzie pewnych
ilości bakterii lub wirusów.

Cechy złoża biologicznego :
Złoże biologiczne stanowią kształtki polietylenowe na powierzchni których tworzy się tzw. błona biologiczna
utworzona przez bakterie tlenowe. Mikroorganizmy odżywiają się związkami zawartymi w przepływających
ściekach. Złoże jest intensywnie napowietrzane, proporcje ścieków wielokrotnie są przepuszczane przez
wypełnienie złoża, aż gdy osiągną wymagany stopień oczyszczenia. W miarę rozwoju mikroorganizmów grubość
błony biologicznej rośnie, aż w końcu następuje oderwanie jej od wypełnienia i usunięcie do osadnika wtórnego.

Zalety złoża biologicznego :
•
•
•

duża odporność na nierównomierności w dopływie ścieków,
wysoka odporność na zmienne temperatury zewnętrzne (zarówno wysokie jak i niskie) – co jest
związane m.in. z dobrą konstrukcją (izolacją) zbiornika i dużą stabilnością zachodzących
procesów biologicznych w złożu,
wysoka redukcja zanieczyszczeń (powyżej 95%),
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•
•
•

brak konieczności posiadania fachowej wiedzy i sprawowania nadzoru nad zastosowanym
systemem (okresowe przeglądy raz, dwa razy w roku, może dokonać osoba, która zapozna się
uważnie z instrukcją obsługi i eksploatacji),
długa żywotność urządzeń (ponieważ są wykonane najczęściej z tworzyw sztucznych o
wzmocnionej konstrukcji),
niskie koszty eksploatacji; ewentualnym kosztem może być zakup specjalnych biopreparatów
wspomagających procesy oczyszczania w szczególnych okolicznościach,

Cechy osadu czynnego :
Osad czynny to mikroorganizmy zawarte w ściekach dopływających do zbiornika. Nie kiedy mogą być
zaczepione na jakimś nośniku. Zawartość zbiornika jest silnie napowietrzana. Oczyszczanie zachodzi w wyniku
rozkładu związków amoniakalnych i azotowych przez mikroorganizmy (bakterie, pierwotniaki, glony, grzyby
drożdże, pleśnie i stawonogi).

2. PODSTAWA OPRACOWANIA :
•
•
•
•
2.1

Normy oraz przepisy branżowe i administracyjne
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r w sprawie warunków, jakie należy
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014, poz.1800).
Ustawa z dnia 18.07.2001 Prawo Wodne ( Dz.U. 2001, Nr 115, poz 1229).
Rozporządzenie MGPiB z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75; poz. 690)

Cel i zakres działania

Niniejsze opracowanie obejmuje kompleksowe rozwiązanie problemu gospodarki ściekowej przez
zainstalowanie lokalnej oczyszczalni biologicznej firmy EKO-LUX model: BIO-EKOLUX 2300 o przepustowości 0,6
m3/d z odprowadzaniem oczyszczonego ścieku /wody/ do gruntu za pomocą studni chłonnej Oczyszczalnia jest
zgodna z obowiązującym prawem i posiada certyfikat CE, TÜV SÜD oraz Atest Higieniczny. Przydatność
oczyszczalni typoszeregu BIO-EKOLUX do celu zastosowania i ich parametry techniczne i technologiczne
sprawdzone zostały w ramach ruchu testowego zgodnie z metodyką wewnętrzną obowiązującą w zakresie
testowania małych oczyszczalni ścieków z uwzględnienie wymagań UE. Oczyszczalnia posiada oznaczenie
zgodności wyrażone uzyskanym znakiem „CE” zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 305/2011 z 9 marca 2011, które określa zharmonizowane warunki wprowadzania wyrobów budowlanych na
rynek, i które unieważnia dyrektywę Rady 89/106/EEC, oraz zgodnie z rozporządzeniem Komisji nr. 568/2014
(UE) wydaje certyfikat wg najnowszej normy : EN 12566-3:2005 + A2:2013
Niniejsze opracowanie obejmuje:
· określenie sposobu oczyszczania ścieków bytowych z budynku mieszkalnego jednorodzinnego
· odprowadzenie ścieku oczyszczonego /wody/ do gruntu za pomocą studni chłonnej
Jako założenia wyjściowe w niniejszym opracowaniu przyjęto:
· maksymalny dobowy zrzut ścieków Qdmax 0,84 (l/d)
· sposób wykonania instalacji kanalizacyjnej zewnętrznej
· istniejące warunki gruntowo-wodne
· skład ścieków jak dla ścieków socjalno-bytowych
· uwzględniono zrzut ścieków z kuchni
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3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO:
3.1 Ogólna charakterystyka terenu:
Nr działki : ………………..
Adres inwestycji : ………………………………..
Krótka charakterystyka terenu : : budynek znajduje się w sąsiedztwie innych zabudowań na płaskim terenie
częściowo pokryty zielenią nie wymagającą ochrony.
3.2. Warunki gruntowo-wodne :
Poziom wód gruntowych: poniżej 1,5m
Charakterystyka rozsączenia: studnia chłonna.
3.3. Zapotrzebowanie terenu:
W proponowanym rozwiązaniu cała instalacja jest zlokalizowana na gruntach właściciela.

4. OPIS ROZWIĄZANIA:
4.1. Biologiczna oczyszczalnia ścieków
W celu dotrzymania warunków odprowadzenia ścieków do odbiornika zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do
wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014r,
poz. 1800) , niezbędne jest biologiczne oczyszczanie ścieków. Do biologicznego oczyszczania ścieków
zastosowano urządzenia firmy EKO-LUX model: BIO-EKOLUX 2300 o wydajności 600 l/d (dla max 5 RLM),
wykonane ze włókna szklanego i posiadające europejskie świadectwo jakości „CE”. Biologiczne oczyszczalnie
ścieków typoszeregu BIO-EKOLUX przeznaczone są do oczyszczania ścieków z małych źródeł zanieczyszczeń –
domków jednorodzinnych, małych jednostek mieszkalnych, pensjonatów, obiektów wypoczynkowych, hoteli, czy
małych zakładów zlokalizowanych w miejscach, gdzie nie istnieje system kanalizacji zbiorczej z oczyszczalnią
ścieków lub w miejscach wymagających wybudowania tymczasowych oczyszczalni ścieków.
Proces technologiczny oczyszczania ścieków zaprojektowany jest jako mechanicznobiologiczny. Nadmiar
stałego osadu biologicznego z procesu oczyszczania jest okresowo odpompowywany i likwidowany poprzez
wywóz w formie ciekłej cysternami samochodowymi /wozami asenizacyjnymi/ lub znajduje zastosowanie na
terenach prywatnych w ogrodnictwie lub rolnictwie za zgodą właściwych organów.
Biologiczna oczyszczalnia ścieków typu BIO-EKOLUX wykonana została jako urządzenie kompaktowe, którego
podstawą jest wodoszczelny zbiornik z laminatu poliestrowo-szklanego w kształcie walca wyposażony w osprzęt
technologiczny. Wewnątrz znajduje się samooczyszczające złoże biologiczne, niskoobciążony osad czynny oraz
układ napowietrzania drobnopęcherzykowego. System ten w unikalny sposób łączy pozytywne cechy złoża
biologicznego i osadu czynnego, eliminując przy tym wady oczyszczalni opartych wyłącznie na technologii osadu
czynnego.

5.

ZASADA DZIAŁANIA BIO-EKOLUX

Cały wielofunkcyjny reaktor biologiczny składa się z trzech komór:




komora denitryfikacji (osadnik wstępny)
komora nitryfikacji (ze złożem biologicznym)
komora osadu wtórnego (komora klarowania)
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Procesy przebiegają w sposób ukierunkowany :
ścieki dopływają do osadnika wstępnego, gdzie następuje pierwszy etap oczyszczania polegający na
grawitacyjnym oddzieleniu zawieszonych ciał stałych (sedymentacja), oraz rozkładzie substancji
zawartych w ściekach przez mikroorganizmy beztlenowe, którego ostatecznym wynikiem jest osad
opadający na dno komory denitryfikacyjnej do której dopływa również zagęszczony osad czynny, czyli
skupisko mikroorganizmów rozkładające dzięki tlenowi związki organiczne zawarte w ściekach. Osad ten
recyrkulowany jest z dna komory klarowania.
 następnie z osadnika wstępnego mieszanina ścieków z osadem czynnym przepływa grawitacyjnie do
napowietrzanej komory nitryfikacji. Na złożu biologicznym czyli na wolnopływających kształtkach
polietylenowych tworzą się kolonie bakterii tlenowych, które napowietrzane są przez powietrze wtłaczane
przez dmuchawę dyfuzorem drobnopęcherzykowym. Napowietrzanie odbywa się w cyklach. Bakterie
tworzą błonę biologiczną, która rozkłada zawarte w ściekach substancje organiczne. Jej nadmiar złuszcza
się i wraz z oczyszczoną wodą przedostaje się na dno komory klarowania, a na to miejsce namnażają się
nowe szczepy bakterii. Co oznacza, że następuje ciągły proces odnawiania się złoża, który pozwala na
utrzymanie stabilnej, wysokiej sprawności oczyszczalni. W komorze nitryfikacji zachodzi również proces
biodegradacji zanieczyszczeń organicznych (obniżanie wartości BZT5 i ChZT) oraz proces utleniania
azotu amonowego do azotynów, a następnie do azotanów.
 z komory nitryfikacji mieszanina ścieków z osadem czynnym przepływa do komory klarowania, gdzie
zachodzi proces sedymentacji osadu. Sklarowane, biologicznie oczyszczone ścieki odpływają do
odbiornika (wody powierzchniowe lub gleba), a osad z dna osadnika wtórnego recyrkulowany jest przez
pompę powietrzną (mamutową) do komory denitryfikacji, do której dopływają ścieki surowe. Stopień
recyrkulacji osadu wynosi ok. 100% ilości dopływających ścieków surowych. Po zakończeniu klarowania
oczyszczona w 97% woda pościekowa wypływa przelewowo poza obręb oczyszczalni. Pracą oczyszczalni
steruje prosty analogowy programator czasowy montowany w odrębnym pojemniku nad komorą
nitryfikacji pod deklem włazu rewizyjnego. Programator załącza dmuchawę membranową i pompę
powietrzną w cyklach. Powietrze z dmuchawy tłoczone jest do dyfuzora i pompy powietrznej poprzez
rozdzielacz z zaworami.
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6.

DANE TECHNICZNE :

Parametry techniczne oczyszczalni BIO-EKOLUX :

Pojemność oczyszczalni (l)
Liczba użytkowników
Przepustowość dobowa (m3)
Substancje organiczne BZT5 (kg/d)
Zakres wysokości włazów (m)
Długość całkowita zbiornika (m)
Średnica zbiornika (m)
Masa zbiornika (kg)
Komora denitryfikacji (m3)
Komora nitryfikacji (m3)
Komora klarowania (m3)
Objętość złoża biologicznego (m3)
Pojemność robocza zbiornika (m3)
Qdmax (l/d)
Qdsr (l/h)
Objętość przepływowa (m3)
Objętość osadów dzienna (l/d)
Dmuchawa moc (W)

Zasadnicze
charakterystyki
Skuteczność oczyszczania
przy organicznym
obciążeniu dobowym BZT5
= 0,27 kg/d
Szczelność (próba wodą)

2300
5
0,6
0,27

3300
8
0,96
0,48

1,95
1,35
150
1,04
0,72
0,54
0,4
2,3
0,84
0,035
0,14
2,5

2,80
1,35
180
1,66
1,15
0,48
0,5
3,3
1,34
0,056
0,22
4

50

60

4400
10
1,2
0,6

6000
15
1,8
0,9
0,45 - 1
3,65
3,90
1,35
1,55
210
260
2,08
3,12
1,44
2,16
0,88
0,72
0,65
1,0
4,3
6,0
1,68
2,52
0.07
0,105
0,28
0,42
5
7,5
80

Właściwości użytkowe
BZT5
CHZTCR
Z
N-NH4+
Pogólne

95,7 %
90,3 %
97,4 %
35,3 %
31,5 %

19,3 mgO2/l
102,9 mgO2/l
13,4 mg/l
24,3 mg/l
4,9 mg/l

100

8000
20
2,4
1,2

16000
35
4,2
2,1

5,20
1,55
290
4,16
2,88
0,96
1,25
8,0
3,36
0,14
0,56
10

9,10
1,55
320
7,28
5,04
3,68
3,5
15
5,88
0,245
0,98
17,5

100

120

Zharmonizowana specyfikacja
techniczna

EN 12566-3:2005+A2:2013

Wynik pozytywny

EN 12566-3:2005+A2:2013

Wytrzymałość na ściskanie
(obliczenia)

Backfill 1,5 m; WET 2,5 m

EN 12566-3:2005+A2:2013

Trwałość (GRP)

Wynik pozytywny (metody próby: PN-EN ISO
14125:2001, PN-EN ISO 899-2:2005, PN-EN ISO
9967:2008)

EN 12566-3:2005+A2:2013
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7.

INSTRUKCJA MONTAŻU

4.1

Lokalizacja

Położenie oczyszczalni względem obiektów budowlanych oraz granic działki powinno spełniać wymagania
określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa ( Dz.u. z 2002 r. Nr 75, poz 690) w
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Ważnym aspektem lokalizacji urządzenia jest również odległość od obsługiwanego budynku – powinna
być jak najmniejsza, gdyż przy dystansach powyżej 20 m istnieje ryzyko wychładzania ścieków i odkładania się
tłuszczu na ściankach rury doprowadzającej ścieki, co może skutkować zmniejszeniem światła przepływu w rurze.
Jeśli odległość oczyszczalni od domu jest duża, zaleca się izolację termiczną przyłącza kanalizacyjnego (można
zastosować obsypkę z żużlu lub innego materiału izolacyjnego).
Oczyszczalnia powinna się znajdować minimum 15m od studni, minimum 2m od granicy działki lub ulicy,
1,5m od rurociągów z gazem lub wodą, 0,8m od przewodów elektrycznych.
System odprowadzania wody pościekowej powinien znajdować się 2m od granicy działki lub ulicy, 5m od
domu mieszkalnego, 30m od ujęcia wody pitnej, 1,5m od wód gruntowych, 1,5m od rurociągu gazu lub wody,
0,8m od przewodów elektrycznych, 3m od drzew i krzewów.
4.2

Montaż oczyszczalni

Przed przystąpieniem do montażu urządzenia należy koniecznie zapoznać się z treścią niniejszej
instrukcji. Wyłącznie montaż wykonany zgodnie z zawartymi tu wytycznymi daje pewność prawidłowego działania
systemu i zachowania 10-letniej gwarancji producenta.
Posadowienie i montaż zbiornika oczyszczalni :
Usytuowanie to powinno zapewnić swobodne manewrowanie transportem asenizacyjnym. Zbiornik
oczyszczalni powinien być usytuowany na trwałym, wykluczającym jego osiadanie podłożu w miejscu nie
narażonym na znaczne obciążenia (pod ciągami jezdnymi itp.) Włazy rewizyjne powinny wystawać ponad
powierzchnię terenu i być dostępne w stopniu umożliwiającym dojazd i okresową obsługę techniczną taboru
asenizacyjnego.
Oczyszczalnia BIO-EKOLUX może być instalowana przy zastosowaniu odrębnej instrukcji montażu na
głębokości maksymalnie 1,5m . Miejsce planowanego montażu oczyszczalni należy oznaczyć i usunąć z niego
wszystkie przeszkody, które mogą być przyczyną ewentualnych problemów w dalszych etapach instalacji Zbiornik
jest konstrukcją przenoszącą napór gruntu i nie wymaga specjalnych obmurowań czy fundamentów przy
posadowieniu standardowym w warunkach suchych .










Wykop pod zbiornik musi być na tyle większy, żeby umożliwić dostęp do ścianek dolnej połowy zbiornika
podczas jego zasypywania.
Wykop pod zbiornik powinien być wolny od kamieni, cegieł, gruzu lub innych przedmiotów mogących
spowodować uszkodzenie mechaniczne zbiornika.
Na dnie wykopu należy wykonać poziomą podsypkę z piasku o grubości 20 cm i dobrze ją zagęścić
mechanicznie.
Po umieszczeniu zbiornika w tak przygotowanym wykopie należy ustawić otwór wlotowy na odpowiednim
poziomie, co umożliwi właściwe podłączenie rurociągów.
Zbiornik wypoziomować – mierząc poziom na kołnierzu zbiornika.
Zbiornik zasypać dookoła obsypką do 30cm wysokości– podsypując dokładnie pod dolną część zbiornika.
Jako obsypkę stosować w zależności od warunków gruntowo –wodnych piasek lub suchy beton
(zgodnie ze schematami posadowienia zbiornika) Napełnić zbiornik do wysokości obsypki. Napełnianie
zbiornika wykonywać za pomocą węza ogrodowego ½ lub ¾ cala zasilanego wodą z sieci
wodociągowej. Komory zbiornika należy napełniać równomiernie we wszystkich trzech głównych
komorach zbiornika (w tym celu należy zdemontować podstawę dmuchawy)Komory napełniać
równomiernie, przekładając wąż do każdej z komór co 3-5 minut. Zabronione jest wysokie spiętrzanie
wody podczas napełniania tylko w jednej komorze.
Usypywać dookoła obsypkę 30cm warstwami i zagęszczać poprzez namywanie*
Napełniać zbiornik wodą do pełna równolegle z obsypką warstwami 30cm. i zagęszczać poprzez
namywanie*
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Pozostawić zbiornik wypełniony wodą. W żadnym wypadku nie pozostawiać zbiornika bez wypełnienia
wodą. Nie należy wpuszczać surowych ścieków do zbiornika bez uprzedniego wypełnienia go wodą.
Mogłoby to spowodować poważne zakłócenia w hydraulicznej pracy oczyszczalni i naruszyć konstrukcję
zbiornika.
Zakryć otwory inspekcyjne zbiornika deklami i zabezpieczyć śrubami przed niepożądanym dostępem.
Nigdy nie pozostawiać bez nadzoru zbiornika niezakrytego deklami i niezabezpieczonego śrubami !!!.

* Zagęszczenie obsypki wokół zbiornika wykonać przez „namywanie” tj.: zlewanie obsypki wodą powodując
jej osadzanie. Gdy woda przy zlewaniu pozostaje na wierzchu i tworzy kałuże, zrobić przerwę aż wsiąknie,
potem zlewanie powtarzamy. Zapewniamy w ten sposób właściwe ustabilizowanie obsypki wokół zbiornika i
równomierne obciążenie obsypką. Zapobiegamy w ten sposób uszkodzeniom konstrukcji zbiornika
spowodowanym osiadaniem.
Instrukcja montażu zbiornika odrębna jest przy :
 wysokich wodach gruntowych
 ciągach komunikacyjnych
 posadowieniu na głębokości poniżej 0,5m
Gazy z oczyszczalni biologicznej powinny być odprowadzane poprzez pion kanalizacyjny powyżej
0,6 m górnej krawędzi okien w najwyższej części budynku.
Badanie szczelności
Badanie szczelności przeprowadza się na bieżąco po połączeniu rur i przed ich zasypaniem. Polega na
puszczeniu wody do kanalizacji wewnętrznej i obserwacji połączeń rur łączących kanalizację wewnętrzną z
osadnikiem lub oczyszczalnią kompaktową. Przyczyną ewentualnej nieszczelności może być podwinięta uszczelka
w rurze lub pęknięcie.
Badanie szczelności połączeń zbiega się razem z zasypywaniem zbiornika, gdyż jednym z wymogów
montażu oczyszczalni kompaktowej lub osadnika jest jego napełnianie przy zasypywaniu.
Badanie szczelności jest ułatwione, gdy długość rur łączących kanalizację wewnętrzną z osadnikiem jest
niewielka. W przypadku długich przewodów kanalizacyjnych sposób wykonania próby szczelności oraz jej
parametry określa Polska Norma PN EN 1610.
4.3

Odprowadzanie oczyszczonych ścieków
Odprowadzanie oczyszczonych ścieków zgodne z normą PN 12566-3 może odbywać się do :
a)
studni chłonnej
b)
studni chłonnej w nasypie
c)
cieku wodnego
d)
drenażu lub tuneli drenażowych
e)
drenażu lub tuneli drenażowych w nasypie

Na skutek zachodzących w oczyszczalni procesów rozkładów tlenowego i beztlenowego, większość
ścieków jest oczyszczana do postaci wody o drugiej klasie czystości i może być bezpiecznie zgodnie z
obowiązującym prawem odprowadzona do gruntu lub pobliskich wód powierzchniowych. Frakcje, które nie uległy
rozkładowi lub zostały rozłożone jedynie częściowo, muszą być usuwane z urządzeń oczyszczalni co najmniej raz
w roku. Powinny one być dostarczane do oczyszczalni zbiorczych i tam neutralizowane.
Warunkiem prawidłowej eksploatacji przydomowej oczyszczalni jest jej umiejętna obsługa, polegająca na
następujących czynnościach: okresowa kontrola składu odpływu, ewentualnie indeksu osadu czynnego,
odpowiednio regulacja natlenienia i uzupełnianie kultur mikroorganizmów, usuwania osadu z pierwszej komory i
kożucha z osadnika raz do roku.

4.4

Montaż instalacji elektrycznej
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Oczyszczalnia BIO-EKOLUX wymaga stałego napięcia AC 230V niezbędnego do zasilania układu
sterowania, który znajduje się w odrębnym pojemniku nad komorą nitryfikacji pod deklem włazu rewizyjnego.
Przyłącze powinno być wykonane przez uprawnionego instalatora z aktualnymi uprawnieniami SEP do 1 kV.
Przewód dostarczony wraz z oczyszczalnią powinien być odpowiednio ułożony i zakopany 60cm pod powierzchnią
ziemi. Trasę przebiegu przewodu zaznaczyć folią koloru niebieskiego. Instalację zabezpieczyć wyłącznikiem
różnicowo-prądowym 10A. Przed przystąpieniem do użytkowania instalacji należy przeprowadzić pomiar
skuteczności ochrony przeciwporażeniowej , działanie wyłączników różnicowoprądowych.

8.

EKSPLOATACJA I KONSERWACJA

5.1

Rozruch oczyszczalni BIO-EKOLUX

Oczyszczalnia po montażu powinna być zalana wyłącznie wodą i w żadnej komorze nie
mogą być nieczystości. Dopiero po tym etapie możliwe jest napełnianie ściekami. . Po kilku dniach od
rozpoczęcia użytkowania należy przez rurkę umieszczoną w pojemniku z układem sterującym wsypać do komory
nitryfikacji bakterie tlenowe tzw. startowe w ilości według zaleceń producenta. Powodują one rozwój biofilmu na
złożu biologicznym czyli na kształtkach PE.
Aby przejść do rozruchu czynnościowych elementów oczyszczalni należy zdjąć pokrywy włazów
kontrolnych, podłączyć dmuchawę do sieci elektrycznej z pominięciem programatora czasowego, podłączyć
przewody powietrzne i dmuchawę do rozdzielacza powietrza (dmuchawa i zawory znajdują się tuż pod pokrywą
włazu nad OWT) i organoleptycznie skontrolować zachodzące w urządzeniu procesy. W prawidłowo
zamontowanej oczyszczalni powinniśmy zaobserwować przelewanie się do komory osadnika wstępnego cienkiego
strumienia cieczy (recyrkulat z komory klarowania), oraz intensywne wydzielanie pęcherzyków powietrza w
bioreaktorze wywołujące ruch kształtek złoża biologicznego. Zawory zostały ustawione fabrycznie, nie
należy ich regulować. Po zakończeniu kontroli należy podłączyć dmuchawę poprzez programator czasowy i
szczelnie zamknąć pokrywy włazów.
5.2

Eksploatacja

Oczyszczalnia BIO-EKOLUX przeznaczona jest wyłącznie
gospodarczych pochodzących z gospodarstw domowych.

do oczyszczania organicznych ścieków bytowo -

Zasady eksploatacji :









W pierwszym okresie użytkowania na powierzchni cieczy w oczyszczalni może pojawić się piana, która
powstaje w wyniku tworzenia się kultur bakterii na złożu biologicznym. Nie wymaga to jednak żadnej
ingerencji ze strony użytkownika. Z czasem (około 2 tygodni) piana samoczynnie zredukuje się, a
oczyszczalnia zacznie pracować z pełną efektywnością.
Najważniejszym i podstawowym zabiegiem eksploatacyjnym jest dbałość o regularne opróżnianie
pierwszej komory z osadu, wykonanie czego zalecamy co najmniej raz w roku. Uwaga! Nie należy
opróżniać komory ze złożem biologicznym, gdyż grozi to utratą konstrukcji złoża i wiąże się z
koniecznością naprawy nie objętej gwarancją producenta.
Stosować preparaty bakteryjne np. ACTIFLOC 402 ,które wspomagają procesy oczyszczania, znacznie
redukują powstawanie osadu i kożucha w osadniku gnilnym. W związku z tym instalacja działa
sprawniej, zmniejsza się częstotliwość wywozu osadów. Dodatkowym efektem stosowania biopreparatów
jest likwidacja brzydkich zapachów. Preparat taki dozuje się zgodnie z zalecaniami producenta przez
wsypanie lub wlanie do muszli klozetowej.
Do urządzenia BIO-EKOLUX nie należy dostarczać wód opadowych, elementów wykonanych z tworzyw
sztucznych np. środków higieny osobistej, gdyż może to powodować zakłócenia w jego pracy.
Uwaga! Przestrzegamy przed odprowadzaniem do systemu oczyszczalni skroplin z kondensacyjnego
pieca c.o., gdyż mają one negatywny wpływ na działanie urządzenia. Wskazówka: objętość ocieku
można
w
prosty
sposób
zminimalizować
poprzez
ocieplenie
przewodu
kominowego
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5.3

Bezpieczeństwo podczas eksploatacji :






5.4

dziesięciocentymetrową warstwą waty szklanej (ogranicza to skraplanie się zanieczyszczonej pary
wodnej na skutek różnicy temperatur). Na rynku dostępne są również urządzenia neutralizujące
skropliny.
Oczyszczalnia nie wymaga izolacji termicznej, gdyż ciepło uwalniane w procesach fermentacji, oraz
dostarczane wraz ze spływającym ściekiem zabezpiecza ją przed przemarznięciem w czasie silnych
mrozów. Dotyczy to również tuneli rozsączających i innych form odprowadzania wody pościelowej (z
wyjątkiem zraszaczy).
Aby uzyskać i utrzymać maksymalną skuteczność procesu oczyszczania należy unikać wylewania do
zlewu, toalety itp. dużych ilości bardzo agresywnych cieczy takich jak paliwa, wybielacze, silne kwasy i
zasady, rozpuszczalniki organiczne (nie dotyczy używanych do mycia i prania detergentów). Wynika to z
faktu, iż substancje te mogą wykazywać znaczące działanie bakteriobójcze lub bakteriostatyczne i tym
samym wywierać negatywny wpływ na florę złoża biologicznego.
Dla potrzymania skuteczności oczyszczania zaleca się wywóz osadu z pierwszej komory dwa razy w roku.
Po opróżnieniu ponownie napełnić pierwszą komorę wodą a następnie zastosować preparat bakteryjny
taki sam sposób jak przy pierwszym uruchomieniu oczyszczalni. 1 kg preparatu powinien wystarczyć na
około 12 miesięcy eksploatacji.
Przy wywozie osadu należy zamknąć zawór dyfuzora powietrznego i otworzyć na pełną moc zawór
pompy mamutowej celem oczyszczenia pompy powietrznej ( silny strumień cieczy przelewający się białą
rurą do pierwszej komory ). Czas trwania oczyszczania ok 1 godziny, po tym czasie wrócić do ustawień
wcześniejszych.
Nie należy bez konsultacji z serwisem przestawiać położenia zaworów powietrznych rozdzielacza
powietrza. Ustawienia te maja wpływ na wydajność systemu napowietrzania i systemu recyrkulacji
ścieków.
Nie należy bez konsultacji z serwisem przestawiać nastawień sterownika czasowego. Ustawienia te maja
wpływ na wydajność systemu napowietrzania i systemu recyrkulacji ścieków. Typowe nastawienie
fabryczne sterownika czasowego: cykl pracy 15min cykl postoju 15min.
W przypadku dłuższej przerwy w dopływie ścieków, np. 14 dni lub więcej, należy zwiększyć dawkę
dozowania preparatu bakteryjnego.
W trakcie pracy BIO-EKOLUX emituje dźwięk będący wynikiem pracy dmuchawy. Dźwięk ten jest
nieznaczny, jednak w przypadku osób wrażliwych na bodźce słuchowe zalecamy instalowanie
oczyszczalni z dala od okien sypialni.
Raz na dwa lata należy wyczyścić lub wymienić filtr w pompie membranowej.

Pod żadnym pozorem nie wchodzić do zbiornika. Grozi to utratą zdrowia lub życia !!!
Wypompowywanie zawartości zbiornika podczas eksploatacji przeprowadzać wyłącznie za pomocą
uprawnionego wozu asenizacyjnego.
Podczas prac eksploatacyjnych polegających na płukaniu, wypompowywaniu zbiornika stosować odzież
ochronną i rękawice ochronne. Bezpośredni kontakt ze ściekami może być zagrożeniem dla zdrowia.
Pod żadnym pozorem nie pozostawiać bez nadzoru zbiornika niezakrytego deklami. Grozi to
niebezpieczeństwem wpadnięcia do odkrytych otworów inspekcyjnych osób przebywających w pobliżu
zbiornika.
Dekle zbiornika zawsze mocować za pomocą śrub. Chroni to przed niepożądanym łatwym dostępem do
zbiornika osób nieupoważnionych, a w szczególności dzieci.
Opłacalność :

Szczęście mają ci, których działki znajdują się na terenach skanalizowanych – wystarczy podłączyć się do
kanalizacji zbiorczej i... problem z głowy. Jednak z uwagi na bardzo wysokie koszty prowadzenia sieci
kanalizacyjnej oraz budowy oczyszczalni ścieków większość terenów w Polsce jest nieskanalizowana. Zatem
pytanie, co zrobić ze ściekami jest podstawowym problemem inwestorów.
Najprostszym i najtańszym inwestycyjnie rozwiązaniem jest budowa szamba. Jest to jednak metoda bardzo droga
w eksploatacji, bo każdy z nas produkuje średnio 150 l ścieków w ciągu doby. Co po przeliczeniu dla typowej 4osobowej rodziny zamieszkującej dom jednorodzinny, daje w efekcie pojemność 8 m3 w ciągu ok. 14 dni.
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Ta ilość ścieków odpowiada jednemu przyjazdowi wozu asenizacyjnego (jednorazowy przyjazd to wydatek rzędu
160 zł). Pozwala to na oszacowanie rocznych kosztów związanych z wywozem ścieków na poziomie 2400 zł, co
jest sumą niebagatelną dla przeciętnego właściciela posesji.
Alternatywą są oczyszczalnie ścieków z osadem czynnym i ze złożem biologicznym. Ich zaletą jest mała
powierzchnia działki, którą należy przeznaczyć na oczyszczalnię. A proces oczyszczania odbywa się nie w ziemi,
ale w odpowiednio skonstruowanych zbiornikach.
Koszt budowy przydomowej oczyszczalni ścieków dla pięcioosobowej rodziny wynosi od kilku do kilkunastu tysięcy
złotych. Różnice w cenie zależą przede wszystkim od wyboru technologii doczyszczania oraz rejonu kraju, w
którym inwestycja jest realizowana. Zwykle 50 – 70% ceny oczyszczalni stanowią koszty samej instalacji. Projekt
kosztuje średnio 300 – 800 zł. Montaż oczyszczalni może stanowić nawet do 20% wydatków. Eksploatacja
oczyszczalni, obejmująca przede wszystkim okresowy wywóz osadu i zużycie energii, to wydatek rzędu od
kilkunastu do kilkudziesięciu złotych miesięcznie, a czasami nawet mniej.
5.5

Serwis :
Zasada działania oczyszczalni przewiduje, że ma ona pracować ciągle, toteż po
kilku latach może zaistnieć konieczność wymiany urządzeń eksploatacyjnych.
Przeglądy serwisowe powinny być wykonywane:
•
•
•

5.6

Co dwa lata od momentu uruchomienia oczyszczalni.
Wymiany membrany w dmuchawie należy dokonać raz na trzy lata w firmie EKO-LUX, u
dystrybutora dmuchaw lub samodzielnie.
Dwa razy w roku należy wyczyścić filtr w pompie membranowej, a jeśli jest bardzo brudny należy
go wymienić na nowy.

Transport :

Urządzenia BIO-EKOLUX nie wymagają specjalnego pakowania, można je przewozić dowolnymi
środkami transportu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Powinny one być ładowane obok siebie i
zabezpieczone przed przesuwaniem się podczas transportu, za pomocą pasów z tworzyw sztucznych (nie zaleca
się stosowania do tego celu łańcuchów, lin stalowych itp.) Należy zwracać uwagę aby w czasie transportu i
składowania nie wystąpiły mechaniczne uszkodzenia wystających króćców i powierzchni bocznych zbiornika. W
trakcie prac przeładunkowych trzeba zachowywać szczególną ostrożność.

9. ZGŁOSZENIE BUDOWY OCZYSZCZALNI :
Nie wszystkie instalacje wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Należy do nich budowa przydomowej
oczyszczalni BIO-EKOLUX o przepustowości dobowej do 4,2m3. Należy jedynie na 30 dni przed planowanym
rozpoczęciem instalacji zgłosić taki zamiar w wydziale budownictwa w starostwie powiatowym (właściwym dla
lokalizacji inwestycji).
Wymogi prawne dotyczące uzyskania zgody na budowę oczyszczalni ścieków są nieco zróżnicowane w zależności
od regionu kraju. Poniżej podajemy jak powinno wyglądać zgłoszenie budowy oczyszczalni w starostwie:
1. W Starostwie Powiatowym należy sprawdzić, czy w planie zagospodarowania terenu dopuszcza się budowę
czyszczalni.
2. Na mapkę sytuacyjno-wysokościową w skali 1:500 lub 1:1000 nanieść schemat oczyszczalni wraz z opisami
elementów. Wskazówka: Mapkę można pobrać w Starostwie Powiatowym (wydział geodezji), a wrysowanie
schematu oczyszczalni zlecić firmie EKO-LUX. Wystarczy przesłać nam mapkę, nieodpłatnie wrysujemy schemat
instalacji i odeślemy mapkę wraz z opisem technicznym i zasadą działania oczyszczalni.
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3. Przygotować dowód stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych (formularz

na stronie www.przydomowe-biologiczne-oczyszczalnie.pl).

4. Dołączyć dokumentację techniczno-ruchową oczyszczalni BIO-EKOLUX.
5. Wypełnić formularz zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków (formularz na stronie

www.przydomowe-biologiczne-oczyszczalnie.pl).

6. Złożyć zebrane dokumenty w Wydziale Budownictwa w Starostwie Powiatowym.
7. Jeżeli w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia starostwo nie wniesie sprzeciwu uznajemy, że wniosek rozpatrzono
pozytywnie. Można przystąpić do prac budowlanych.
Jeżeli planowane jest odprowadzenie oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych, to wraz z wnioskiem
zgłoszenia budowy należy złożyć:
1. Zgodę właściciela tychże wód na odprowadzenie wody pościekowej
2. Operat wodno-prawny.
W przypadku, gdy oczyszczalnia ma działać przy budynku usługowym lub produkcyjnym wymaga się:
1. Uzyskania w Starostwie Powiatowym pozwolenia wodno-prawnego i złożenia go wraz z wnioskiem zgłoszenia
budowy.
Jeżeli starostwo powiatowe zażąda projektu na budowę oczyszczalni, należy:
1. Wykonać badania geotechniczne gruntu
2. Zlecić uprawnionemu architektowi wykonanie projektu oczyszczalni i uzgodnić go we wszystkich właściwych
urzędach.
Ponadto w razie większego zużycia wody:
1. Powyżej 5m3 na dobę należy wystąpić o sporządzenie operatu wodnoprawnego zgodnie z ustawą Prawo
wodne i wydanie odpowiedniego pozwolenia.
2. Powyżej 7,5m3 na dobę trzeba wystąpić o wydanie pozwolenia na budowę.

10.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

:
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11. CERTYFIKATY
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PPH EKO-LUX
Astrów 1
42-310 Żarki

KARTA GWARANCYJNA

Typ oczyszczalni
Numer karty gwarancyjnej
Rok produkcji
Data sprzedaży

BIO-EKOLUX 2300
2016
………………………….

………………………………………………………….
podpis producenta

…………………………………………………..
podpis sprzedawcy

……………………………………………………
podpis instalatora
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Gwarancja udzielana jest na sprawne działanie urządzenia w okresie 10 lat.
Gwarancje objęte są :
- Zbiornik oczyszczalni
- Układ napowietrzania
- Układ recyrkulacji osadów
1. Układ rozsączający ścieki w gruncie objęty jest 2 letnią gwarancją – jeśli montaż wykonuje
EKO-LUX.
2. Pompa membranowa SECOH objęta jest 2 letnią gwarancją producenta.
3. Gwarancja obejmuje wady powstałe z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej. A w
szczególności z powodu materiałowych ukrytych wad.
4. Wady i uszkodzenia wyrobu należy w celu ich usunięcia zgłosić do producenta zaraz po ich
ujawnieniu.
5. Sposób naprawy określa udzielający gwarancji.
6. Wady lub uszkodzenia ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w ciągi
dwóch tygodni od daty pisemnego zgłoszenia.
7. Gwarancja nie obejmuje urządzeń wadliwie zamontowanych, eksploatowanych,
transportowanych czy magazynowanych jak i samodzielnie przerabianych czy naprawianych.
8. Gwarancją nie są objęte urządzenia, których uszkodzenia nastąpiło na skutek użytkowania
niezgodnego z instrukcją obsługi lub z przeznaczeniem urządzenia. Szczegółowe warunki
montażu i eksploatacji zawarte są w instrukcji producenta dołączanej każdorazowo do
sprzedawanych urządzeń.
9. W przypadku stwierdzenia, że usterka w okresie gwarancji wyniknęła z nieprawidłowego
użytkowania lub instalacji wyrobu lub jeśli usterka miała miejsce po upływie gwarancji,
zgłaszający zostanie obciążony kosztami związanymi z serwisem.
Podstawowe warunki prawidłowego montażu :
- oczyszczalnia może być obsypana maksymalnie 1,5m gruntem
- do obsypywania zbiornika należy stosować grunty niespoiste/sypkie np. piaski, żwiry, pospółki,
piaski pylaste. Nie wolno używać gruntów spoistych/plastycznych tj. gliny, pyły, iły itp.
Podstawowe warunki eksploatacji :
- objętość ścieków wprowadzanych do oczyszczalni w ciągu doby nie może przekraczać określonej
dla danego modelu przepustowości dobowej
- liczba osób korzystających z oczyszczalni nie może przekraczać RLM określonej dla danego modelu
- oczyszczalnia przeznaczona jest do oczyszczania socjalno-bytowych
- osad należy opróżniać zgodnie z zaleceniami producenta ( dokumenty z asenizacji )
10. Niniejsza karta jest podstawą do wykonania naprawy urządzenia.
11. Odpowiedzialność dostawcy ogranicza się do naprawy lub wymiany uszkodzonych urządzeń i
nie pokrywa kosztów transportu, montażu i innych powiązanych kosztów.
12. Karta gwarancyjna bez dat, pieczęci i podpisów, jak również z poprawkami i skreśleniami
dokonanymi przez osoby nieupoważnione jest nieważna.
13. W przypadku utraty karty gwarancyjnej duplikaty nie będą wydawane.
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