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Apele uzate menajere sunt rezultatul utilizãrii apei potabile
pentru satisfacerea nevoilor gospodãreæti æi de igienã din cadrul
unei locuinåe: bucãtãrie, toalete, duæuri æi bãi. Contribuåia unei
persoane se estimeazã la circa 80-200 litri/zi, în funcåie de gradul
de dotare æi confort.
Apele uzate menajere conåin materii în suspensie sau dizolvate
de naturã mineralã æi/sau organicã æi prezintã în mod uzual
depãæiri ale concentraåiilor unor anumiåi parametri care pot
reprezenta o sursã de poluare în situaåia în care acestea sunt
descãrcate fãrã o eventualã epurare în emisari naturali.
În situaåia în care nu sunteåi conectaåi la un sistem centralizat de
canalizare este recomandabilã utilizarea unui sistem de epurare
individualã care sã conducã la încadrarea din punct de vedere
calitativ în normele în vigoare de descãrcare în mediul natural æi
implicit la diminuarea riscurilor asupra mediului æi sãnãtãåii
umane. Condiåiile de descãrcare sunt reglementate în România
prin Normativul NTPA 011/2002: Norme tehnice privind
colectarea, epurarea æi evacuarea apelor uzate orãæeneæti.
aquaClean® CAP1/4 LE este o staåie de epurare care, la o
încãrcare normalã din punct de vedere al compuæilor din apa
uzatã menajerã æi al debitului, conduce la corectarea
parametrilor de calitate ai apei uzate astfel încât sã poatã fi
descãrcatã în emisari naturali sau infiltratã în sol cu respectarea
prevederilor legale în vigoare.

Destinaåie
aquaClean® CAP1/4 LE este destinatã locuinåelor individuale
care nu sunt conectate la un sistem centralizat de canalizare æi
epurare.
aquaClean® CAP1/4 LE asigurã epurarea apelor uzate menajere
provenite de la un numãr maxim de 4 locuitori echivalenåi care
pot produce în medie 600 l/zi (150 litri/persoanã, zi).

Principiu de funcåionare

O2

aquaClean® CAP1/4 LE utilizeazã sisteme de epurare similare cu
cele din staåiile de epurare municipale, în 2 etape: fermentare
aerobã cu injecåie de aer în bule fine æi recirculare de nãmol
activat urmatã de decantare.
Principalele avantaje ale acestui sistem sunt:
? amestec fin între apa care se epureazã æi aerul introdus în
bule fine în contra-curent (apa are o miæcare descendentã
iar aerul o miæcare ascendentã)
? realizarea transferului de oxigen cu randament ridicat între
bulele de aer æi apa care se epureazã;
? întreåinerea unei biomase care degradeazã prin procese
metabolice compuæii nedoriåi din apa uzatã;
? sedimentarea particulelor în suspensie în zona de
decantare; recircularea nãmolului pentru realizarea
inoculãrii microorganismelor în zona de fermentare aerobã.

Staţie epurare aquaClean CAP1/4 LE
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aquaClean® CAP1/4 LE
staåie de epurare ape uzate
menajere pânã la 600 l/zi
Descriere
Elementele componente ale mini-staåiei de epurare sunt:
A - Coæ de acces cu capac;
B - Conducta admisie apã uzatã menajerã;
C
- Bazin de aerare;
D - Decantor;
E - Conductã de evacuare apã epuratã
F - Suflantã aerare.

Caracteristici dimensionale
1.
2.
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17.
18.
19.

Bazinul de aerare, decantorul æi cosul de acces sunt exectutate
monobloc prin turnare din polietilenã. Alimentarea staåiei de
epurare aquaClean® CAP1/4 LE se face printr-o conductã de PP
110 mm.
Procesul de aerare se realizeazã prin intermediul unui difuzor cu
membranã care genereazã bule fine. Aerul provine de la o
suflantã amplasatã în zona coæului de acces, deasupra
decantorului.
Suflanta se cupleazã la o instalaåie electricã 220V/50 Hz.
Decantorul este prevãzut în zona inferioarã cu goluri pentru
realizarea recirculãrii nãmolului. Se recomandã inspectarea
periodicã æi vidanjarea decantorului la un interval de 1-3 ani, în
funcåie de încãrcarea apei brute.

Diametru acces (mm)
600
Diametru instalaåie (mm)
1000
Diametru cilindru interior (mm)
550
Diametru conductã apã brutã (mm)
110
Diametru conductã evacuare (mm)
110
Diametru maxim disponibil pentru vidanjare (mm)
125
Înãlåimea totalã (mm)
2560
Înãlåimea utilã (mm)
1500
3
Volum total (m )
1,57
3
Volum util (m )
1,20
3
Volum zona de aerare (m )
1,00
3
Volum zona de decantare (m )
0,20
Raport înãlåime utilã/diametru
1,70
1
Timp de retenåie la debitul zilnic mediu (h)
32
Aria liberã de aerare (m2)
0,50
Raport aria liberã/aria totalã (%)
60
Încãrcarea superficialã (mm/s)
5,80
3
Volum zilnic de apã influent (dm )
400 - 600
3
Debit maxim instantaneu recomandabil (dm /s)
0,05

(pentru o perioada
de maxim 30 min.)

20. Numãr recomandabil de persoane
utilizatori ai sistemului
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1) Debitul mediu zilnic considerat este de 150 litri/persoanã/zi
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Acest produs, primul dintr-o serie mai
largã de produse aflate în faza finalã de
dezvoltare, a fost dezvoltat împreunã cu
Catedra de Inginerie Sanitarã æi Protecåia
Apelor din cadrul Facultãåii de
Hidrotehnice a Universitãåii Tehnice de
Construcåii Bucureæti.

Eficienåã
Testele efectuate în cadrul Catedrei de Inginerie Sanitarã æi
Protecåia Apelor pentru evaluarea eficienåei staåiei aquaClean®
CAP1/4 LE au arãtat cã aceasta asigurã un randament mediu de
minim 90% în ceea ce priveæte substanåele totale în suspensie
(MTS), consum chimic de oxigen (CCO-Cr) æi consumul biochimic
de oxigen (CBO5), conform valorilor prezentate în tabelul 2. æi
figura 3.
Studiile de eficienåã asupra aquaClean® CAP1/4 LE au
demonstrat cã se asigurã o calitate a efluentului care permite
evacuarea acestuia în soluri permeabile æi în emisari naturali, în
condiåii de utilizare raåionalã æi eficientã.

Testele efectuate în cadrul Catedrei de Inginerie Sanitarã æi
Protecåia Apelor din cadrul Universitãåii Tehnice de Construcåii
Bucureæti au relevat faptul cã, chiar în situaåii de încãrcãri excesive
în poluanåi a mini-staåiei de epurare, aceasta a realizat eficienåele
scontate.
În graficele urmãtoare se prezintã comportarea pe perioada
testelor a mini-staåiei de epurare din punct de vedere al reåinerii
impurificatorilor principali.

10000
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aquaClean® CAP1/4 LE
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1000

Figura 3
Eficienåele staåiei aquaClean® CAP1/4 LE comparativ cu
cerinåele impuse prin NTPA 011/2002 - Norme tehnice privind
colectarea, epurarea æi evacuarea apelor uzate orãæeneæti.
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Tabel 2
100
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Eficienåele de reåinere ale staåiei aquaClean® CAP1/4 LE
la principalii indicatori de calitate
Valoare NTPA 011 - 25 mg/l

Eficienåele de reåinere impuse de NTPA 011 / 2002
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aquaClean® CAP1/4 LE
staåie de epurare ape uzate
menajere pânã la 600 l/zi
Instrucåiuni de montare
Staåia aquaClean® CAP1/4 LE se livreazã cu toate elementele
preinstalate æi capac pentru instalare în zone pietonale
necarosabile.

IMPORTANT!
Aæa cum este livratã, aquaClean® CAP1/4 LE este destinatã
zonelor pietonale, necarosabile. Pentru montare în zone
carosabile cu trafic uæor (maxim 25 tone) citiåi cu atenåie punctul
11 din instrucåiunile de montare.
1. Se sapã groapa de construcåie, cu baza planã, în aæa fel încât
sã existe un spaåiu în jurul staåiei pentru a permite conectãrile
precum æi spaåiul necesar compactãrii materialului de umpluturã
din jurul acesteia (circa 30 cm în jurul staåiei).

8.
Pentru montarea în carosabil, acoperirea se face cu capac
carosabil corespuzãtor, cu etanæare corespunzãtoare. În acest
caz piesa de prelungire din zona A a staåiei se înlocuieæte cu o altã
piesã disponibilã în nomenclatorul Valrom, care sã permitã
aæezarea unui capac cu ramã carosabilã.
9.
Se umple instalaåia cu apã curatã.
10. Se pune în funcåiune suflanta.
11. Pentru montare în zone carosabile se vor respecta normele
legale de montare a capacelor carosabile. Capacul trebuie sã fie
dimensionat pentru sarcina maximã corespunzãtoare æi încastrat
în rama de beton armatã conform normelor de proiectare æi
execuåie în vigoare.

Instrucåiuni de exploatare

IMPORTANT!

aquaClean® CAP1/4 LE æi sistemele de drenare (puå absorbant
sau drenuri) sunt o soluåie viabilã æi permanentã dacã sunt
exploatate corect. Cu precauåii minime operaåiile de întreåinere
sunt reduse æi nu necesitã personal calificat.

Spaåiul în care se monteazã staåia trebuie sã permitã accesul
pentru vidanjare. Dimensiunile necesare depind de utilajul de
vidanjare æi distanåa de operare a acestuia.
Înãlåimea gropii trebuie sã åinã cont de grosimea radierului de
beton æi de faptul cã staåia va depãæi cota nivelului solului cu 130
± 10 mm (piesa superioarã a staåiei trebuie sã depãæeascã nivelul
solului cu 130 ± 10 mm.

Nu trebuie uitat cã orice sistem de epurare a apelor uzate este
proiectat pentru un anumit debit æi are o capacitate de epurare
limitatã. Urmãtoarele recomandãri pot prelungi durata de
funcåionare æi intervalul dintre vidanjãri, asigurând un mediu mai
curat în jurul casei dumneavoastrã:

2. Pentru a evita riscul de afundare în sol æi dezechilibrare se
recomandã turnarea unui radier de beton, dimensionat conform
condiåiilor hidrogeologice.
3. Se aæeazã instalaåia pe radierul de beton din groapa de
construcåie folosindu-se frânghii prinse de mânerele de
manipulare æi se aæeazã instalaåia în poziåie stabilã.

IMPORTANT!
Înainte de introducerea staåiei în groapa de construcåie trebuie
verificat dacã staåia este integrã æi completã æi dacã poziåia
racordurilor este corectã.
4. Se executã conectarea la sistemul de canalizare al locuinåei.
Panta conductei trebuie sã fie de 5 ÷ 40‰. Valoarea pantei este
în funcţie de lungimea traseului de alimentare (viteza medie de
curgere 0,6 ÷ 2 m/s).
5. Se executã conectarea la sistemul de drenare.
6. Se executã instalaåia electricã de alimentare a instalaåiei de
cãtre personal autorizat. Cablul electric se trece prin pereåii
staåiei pe la partea superioarã printr-o presetupã de tip PG11.
7. Se umple spaåiul dintre pereåii gropii æi cei ai instalaåiei cu
straturi de circa 25-30 cm material de umpluturã.
Fiecare strat trebuie compactat cu atenåie, pânã la atingerea
indicelui Proctor adecvat terenului, de minim 80%. Materialul de
umpluturã va fi nisip cu o granulaåie de 4/16 sau pãmânt fãrã
pietre, moloz sau alte particule proeminente care pot zgâria
pereåii instalaåiei.

IMPORTANT!
Pe timpul montãrii staåiei, aceasta trebuie sã fie acoperitã.
La realizarea groapii de construcåie æi la instalarea staåiei trebuie
sã se åinã cont de normele de protecåia muncii.

1. Prelevarea mostrelor necesare pentru analizã æi inspecåie se
poate face la ieæirea din tubul de evacuare æi intrarea în puåul
absorbant. Aceste analize pot fi solicitate de cãtre autoritãåile
competente. Este recomandat ca prelevarea æi rezulatatul
analizelor apei sã se înregistreze în jurnalul de operare.
2. În momentul conectãrii la conducta de apã uzatã va fi pusã în
funcåiune suflanta care va rãmâne pornitã pe toatã perioada
funcåionãrii instalaåiei. Instrucåiunile privitor la utilizarea suflantei
sunt prezentate în Anexa 1.
3. În cazuri de INUNDAÅIE a terenului în care este montat
sistemul, întotdeauna deconectaåi suflanta de la instalaåia
electricã. Dupã evacuarea apei æi revenirea la normal verificaåi
funcåionarea suflantei æi reporniåi-o.
4. Dupã instalare æi dupã fiecare vidanjare, aquaClean®
CAP1/4 LE se amorseazã într-un interval de 1 - 4 sãptãmâni în
funcåie de temperatura mediului ambiant (mai rapid în perioada
caldã æi mai lent în perioada rece). În acest interval calitatea apei
epurate va fi mai scãzutã.
5. Vidanjarea staåiei trebuie fãcutã la un interval care variazã
între 1- 3 ani, în funcåie de condiåiile de utilizare. Perioada de
vidanjare va fi determinatã prin inspecåia acesteia. Inspecåiile
trebuie efectuate la un interval de 1-2 luni æi completate în
jurnalul de operare. Mãsurarea nivelului de nãmol în bazinul
principal se face cu o tijã, prin introducerea acesteia în bazin.
Când aceasta ajunge în zona cu nãmol, se va simåi o rezistenåã la
înaintare. Stratul de nãmol NU TREBUIE sã depãæeascã 0,25 m.
6. Vidanjarea trebuie efectuatã de firme specializate iar
nãmolul trebuie deversat în cea mai apropiatã staåie de epurare.
Pe durata vidanjãrii suflanta se deconecteazã de la sursa de
energie electricã.
7. Având în vedere cã operaåiile de exploatare sunt repetitive,
este utilã înregistrarea tuturor acåiunilor într-un jurnal de
operare. Un astfel de model este prezentat în anexa 3.

Recomandãri pentru o utilizare
eficientã
ATENÅIE
Utilizatorii unui sistem de epurare a apelor uzate trebuie sã
respecte urmãtoarele reguli elementare care influenåeazã direct
buna funcåionare a sistemului:
DA...
... inspectaåi æi, dacã este necesar, vidanjaåi sistemul la un
interval cuprins între 1 æi 3 ani.
... reduceåi cantitatea de apã menajerã utilizatã în timpul iernii
æi al primãverii când nivelul apei în sol este ridicat.
... minimizaåi sau eliminaåi utilizarea tocãtoarelor de gunoi
menajer. Aceste aparate casnice introduc cantitãåi
suplimentare de particule solide în instalaåie æi reduc
eficienåa.

IMPORTANT!
1. În cazul în care apa uzatã refuleazã în casã cea mai probabilã
cauzã este înfundarea conductei de alimentarea a instalaţiei de
tratare. Remedierea constã în curãţarea tuturor conductelor de
alimentare şi evacuare.
2. În cursul inspecţiilor staţiei, dacã se observã acumulãri de
nãmol la suprafaţã acestea se vor îndepãrta cu ajutorul unei
scafe. Dacã aceasta se prezintã ca un fenomen repetat la
intervale scurte de timp instalaţia trebuie vidanjatã.
3. Pentru o funcţionare corespunzãtoare de lungã duratã,
trebuie evitat pe cât posibil introducerea în sistem a:
a. materialelor solide sau prezente în suspensie care nu sunt
biodegradabile într-un interval de 3 luni: (gunoi, moloz,
nisip, cenuşã, etc);
b. materiale grosiere (deşeuri vegetale, legume, fructe, etc);
c. oase, cârpe, ţigãri etc;
d. cantitãţi excesive de grãsimi;
e. substanţe toxice în concentraţii care pot genera mortalitatea
microorganismelor, de exemplu apa menajerã care conţine
sodã causticã (hidroxid de sodiu sau potasiu) sau sodã
calcinatã.

ATENÅIE!
1. Este complet interzisã utilizarea înãlbitorilor sau a
compuæilor care degajã clor liber; aceætia determinã
mortalitatea biomasei æi funcåionarea defectoasã a
staåiei.
2. aquaClean® CAP1/4 LE nu este un sistem destinat
colectãrii apelor pluviale. Orice cantitate suplimentarã
de apã nu face decât sã creascã debitul în alimentare æi
sã deplaseze echilibrul biologic.

NU...
... aruncaåi în instalaåie materiale care nu sunt biodegradabile
cum ar fi: prosoape de hârtie, hârtie de ziar, hârtie de scris,
cârpe, scutece, pãr de animale, resturi animale etc.
... spãlaåi pereåii vasului în timpul vidanjãrii. Pe pereåi rãmân
resturi de nãmol care conåin bacterii folosite pentru digestia
substanåelor organice æi care ajutã la amorsarea sistemului.
... introduceåi în sistem agenåi de înãlbire pe bazã de clor
(înãlbitori pe bazã de soluåii de clor, cloraminã) sau leæie.
Folosiåi numai detergenåi biodegradabili. Produsele uzuale
de întreåinere aflate pe piaåã sunt biodegradabile æi nu
afecteazã bacteriile din sistem.
... introduceåi ulei de maæinã sau cantitãåi excesive de grãsimi.
... descãrcaåi saramura (apa sãratã) de la instalaåiile de
dedurizare a apei. Cantitãåile excesive de sare obtureazã
porii din sol.
... conectaåi sisteme de colectare a apei pluviale sau a altor
sisteme de drenare la instalaåie. Cantitãåile suplimentare de
apã (câteodatã excesive) inundã mini-staåia æi zona de
drenare.
... adãugaåi hidroxid de sodiu sau potasiu æi nici sodã calcinatã
în sistem. Aceste substanåe afecteazã sedimentarea
solidelor æi antrenarea nãmolului în fluidul evacuat.
... suprapuneåi în aceeaæi zonã mai multe sisteme de evacuare.
Solul va deveni saturat æi ambele sisteme vor deveni
nefuncåionale.
... amplasaåi sistemul de drenare în zone cu soluri
impermeabile, stâncoase, în zone cu pantã abruptã sau în
zone mlãætinoase.
... plantaåi copaci de talie micã-medie la o distanåã mai micã de
3 metri de zonele de drenare, nu plantaåi arbori de talie mare
la mai puåin de 6 metri de zonele de drenare.
... plantaåi vegetaåie care necesitã cantitãåi excesive de apã
deasupra câmpului filtrant.
... conduceåi æi nu parcaåi vehicule æi nu amplasaåi obiecte grele
cum ar fi piscine supraterane deasupra instalaåiei de tratare
sau a zonelor de drenare.
... descãrcaåi apa de la maæina de spãlat direct la suprafaåa
solului sau în sistemul de drenare. Aceastã apã conåine
substanåe chimice æi bacterii care genereazã riscul de
îmbolnãvire. De asemenea, aceastã apã conåine particule
solide æi spume care pot obtura porii solului. Dacã sistemul
nu are capacitatea de a prelua aceste ape se va monta o
instalaåie suplimentarã prevãzutã cu propriul sistem de
drenare.
... infiltraåi apa epuratã în subteran decât dupã stabilirea
direcåiei de curgere a curentului subteran. Mini-staåia se va
amplasa în aval faåã de puåurile de captare a apei subterane.

aquaClean® CAP1/4 LE
staåie de epurare ape uzate
menajere pânã la 600 l/zi
2. Deversare în drenuri
Drenul constã dintr-un sistem de conducte cu fante folosite
pentru infiltrarea efluentului în sol, la adâncimi mici. Executarea
drenurilor se realizeazã åinând cont de urmãtoarele:
- Nivelul apelor subterane trebuie sã se gãseascã la o adâncime
de cel puåin 2 m de la fundul tuburilor (drenului).
De exemplu, pentru o persoanã echivalentã:
Lungimea tuburilor de drenaj: 10-25 m
Suprafata de drenare: 20-50 m²
Lungimea maximã a unei linii de dren: 30 m
1. Adâncimea de montare a drenului se alege în funcåie de
adâncimea de îngheå æi relieful terenului, pânã la maxim 1,20 m,
astfel:
0,70-1,00 m la infiltrarea subteranã
0,05-0,10 m sub nivelul solului de irigare subteranã, în
acest din urmã caz tuburile se acoperã cu cel puåin 0,20 m
pãmânt, în care se practicã diferite culturi.
2. Distribuåia drenurilor poate fi:
rectangularã
ramificatã
divergentã
în buclã
3. Drenurile se monteazã într-un strat de pietriæ sau zgurã
sfãrâmatã, care permite distribuirea uniformã a apei în sol (în
aceste straturi au loc æi fenomene biochimice)
4. Fiecãrei ramificaåie are la capãt o ventilaåie care depãæeæte
nivelul terenului cu cca 1,00-1,50 m.
Acest lucru contribuie la acåiunea biochimicã precum æi la
scurgerea apei. Prin infiltraåia lentã a apelor de scurgere în sol,
suspensiile organice, oprite în straturile solului, se mineralizeazã
treptat sub acåiunea populaåiei bacteriene existente.

ANEXA 1
Întreåinerea periodicã a suflantei
ATENÅIE!
Întotdeauna, înainte de executarea operaåiilor de întreåinere,
suflanta se deconecteazã de la sursa electricã.
1. Curãåaåi filtrul la 3 luni. Un filtru înfundat poate duce la
supraîncãlzirea sau defectarea suflantei.
2. Înlocuiåi diafragmele æi supapele odatã pe an.

carcasã

capac
filtru

æurub

Fig. 1

Curãåirea filtrului
- Se desface æurubul æi se scoate capacul de la filtru prin tragere,
direcåia de tragere este ca în fig. 1.
- Se scoate filtrul, se curãåã de praf prin scuturare.
- Dacã este înfundat se spalã cu detergent neutru, se clãteæte cu
apã æi se usucã la umbrã, ferit de razele soarelui.
- Se reasambleaza filtrul æi se apasã capacul de la filtru
- Se fixeazã capacul de la filtru cu æurub.

NOTÃ
Asamblarea este procesul invers demontãrii.
Aveåi grijã ca magnetul sã NU fie în contact cu solenoidul.
Verificaåi debitul de aer æi nivelul zgomotului înainte de instalare.

ATENÅIE!
Pentru curãåire NU se utilizeazã benzinã sau tiner.

Verificaåi zilnic!
Dacã suflanta face un zgomot anormal sau vibreazã.
Dacã suflanta s-a supraîncãlzit.
Dacã cablul electric æi/sau ætecherul au suferit modificãri.
Vã rugãm sã consultaåi suplimentar cartea tehnicã a
suflantei. Aceasta se livreazã împreunã cu mini-staåia de
epurare.

VALROM INDUSTRIE SA
B-dul Preciziei nr. 28, sector 6
Bucureşti, 062204
tel.: +4 021 / 317.38.00, fax: +4 021 / 317.38.10
www.valrom.ro, office@valrom.ro

Valrom îşi rezervă dreptul de a face modificări şi
îmbunătăţiri oricărui produs descris în acest
document fără notificare prealabilă.

