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BIOPLAST 
 

-  STAȚII DE EPURARE APĂ UZATĂ MENAJERĂ - 

 
Aceste instrucțiuni sunt valabile pentru modelele: 

 

* Bioplast   2  –  6 LE 
* Bioplast 8 – 15  LE 
* Bioplast  16 – 20 LE 
* Bioplast  21 – 30 LE 
* Bioplast  31 – 40 LE 

 
 

 
Stațiile indeplinesc normele de calitate privind deversarea după epurare a apelor 

menajere în mediul natural - Normativul NTPA 001 – în condițiile în care încărcăturile din 
apele uzate menajere care intră în stații, se încadrează în limitele concentrațiilor 
specificate de Normativul NTPA 002. 

Gama tipo-dimensională a acestor stații de epurare este stabilită dupa normele EN 
12566-3 si ATV A 122. 
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1. GENERALITĂȚ I 

 
 

Înainte de punerea în funcțiune, citiți cu atenție aceste instrucțiuni! 
 

Prezentele instrucțiuni de deservire constituie proprietatea intelectuală a societății 
INSTAL POMPE GRUP SRL. 

Alte informații despre societate și produse puteți obține pe site-ul          
www.instal- pompe.ro 

Aceste instrucțiuni sunt valabile pentru stațiile de epurare BIOPLAST 2 - 40 
locuitori echivalenti. 

Instalaţia de epurare BIOPLAST este un produs de calitate care corespunde 
normei DIN 4261-2. 

Instalaţia BIOPLAST este destinată epurării apei uzate menajere. 
Are cerințe minime de consum electric, dependența de aport de apă menajeră 

intermitentă și operare pe timp de iarnă. 
Pentru aplicarea în cazul altor tipuri de utilizări, ca de exemplu pentru case de 

oaspeţi şi/sau industriale, este posibilă numai dacă instalaţia este comandată ca atare. 
Nu este permisă introducerea în instalaţie a agenţilor toxici, biocidelor sau 

similarelor deoarece aceştia împiedică purificarea apei prin acţiunea bacteriilor, ceea ce 
creează probleme în desfăşurarea procesului de epurare (indicaţii detaliate în paginile 
care urmează). 

Pentru respectarea cerinţelor legale de epurare este strict necesar să se respecte 
în funcţionare indicaţiile noastre de utilizare şi supraveghere, pe care le veţi găsi în 
continuare. 

De asemenea, vă rugăm să citiţi şi să vă însuşiţi următoarele informaţii: 
 

1 - locul de amplasare al compresorului de aer şi a altor componente trebuie să fie 
curat, uscat şi bine aerisit (subsol sau garaj). Pentru o funcţionare de durată este 
obligatoriu ca dulapul cu componente şi mai ales aerisirea, să nu fie obturate şi să fie 
accesibile pentru lucrările de supraveghere şi întreţinere. 

2 - alimentarea de la reţeaua electrică trebuie să fie stabilă şi asigurată cu o 
siguranţă de max. 16 A. Nu este recomandabil ca pe circuit să fie branşaţi şi alţi 
consumatori. 

3 - amplasamentul în sol trebuie să fie acoperit până la dimensiunile prescrise 
pentru accesul în rezervor. Se va prevedea un preaplin de urgenţă la nivelul maxim al 
apei între decantoare si reactor. 

 

Definiții și noțiuni specifice: 

 
Termenul de poluare provine de la substantivul latin pollutio care reprezintă pro- 

fanare sau murdarire. Inițial poluarea apelor a fost un proces natural datorat depozitelor 
de deșeuri și activității vulcanice. Ulterior activitatea economică, dezvoltarea continuă a 
industriei producătoare de bunuri materiale, a transporturilor și comerțului a condus la 
poluarea masivă a cursurilor naturale. 

În accepțiunea modernă a termenului, poluarea este un atribut al activității umane 
și reprezintă introducerea în apă a unor substanțe sau forme de energie într-o astfel de 
compoziție și concentrație încăt o fac improprie unei utilizări ulterioare. 

Poluarea apare în momentul în care substanțele introduse în mediu depășesc prin 
cantitate și intensitate valorile acceptabile. 
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Poluantul se poate defini ca fiind orice substanță solidă, lichidă, gazoasă sau sub 

formă de vapori, forme de energie (termică, fonică, vibrații  sau  radiație  electromagnetică) 
care introdusă în mediu, modifică echilibrul constituenților acestuia, afectează viața 
organismelor vii și pot aduce daune bunurilor materiale. 
Poluarea apelor depinde de următorii factori: 

 

 diluție- raportul dintre cantitatea poluantului și volumul receptorului, sau dintre 
debitele poluantului și ale emisarului; 

 structura surselor de poluare – concentrată sau difuză; 

 tipul receptorului – apă curgatoare, lac, mare; 

 condițiile temporale și spațiale de difuzie și dispersie a poluantului în emisar; 

 structura calitativă a bazinului receptor – conținut chimic, organic, factorii fizici, 
concentrația în suspensii; 

 natura poluantului caracterizată prin proprietățile fizice, chimice, biologice și bac- 
teriologice; 

 forma poluanților – corpuri mari, materii plutitoare antrenate de către apă, sub- 
stanțe miscibile sau nemiscibile în apă, lichide, etc.; 

 gradul de conservativitate al poluantului caracterizat prin persistența, posibilitatea 
degradării chimice sau biologice, viteza de reacție, etc; 

 toxicitatea substanțelor chimice poluante. 
 

Epurarea apelor uzate constituie ansamblul procedeelor fizice, chimice,biologice și 
bacteriologice prin care se reduce încărcarea în substanțe poluante organice sau anor- 
ganice și în bacterii. 

Ea are ca rezultat obținerea unor ape curate, în diferite grade de purificare în funcție 
de tehnologiile și echipamentele folosite, și un amestec de corpuri și substanțe care sunt 
denumite generic nămoluri. Atât apele, cât și nămolurile trebuie să fie deversate fără ca 
prin aceasta să aducă prejudicii mediului înconjurător. Această condiție se poate realiza 
numai printr-o purificare avansată a apelor uzate. Astăzi se ține cont de faptul că anumite 
elemente precum azot și fosfor, care produc fenomene de eutrofizare în cursurile 
naturale, trebuie reținute în proporție cât mai mare. 

Procesele de epurare se referă la amestecuri polifazice care conțin diferite corpuri 
dispersate în mediul apos a căror concentrație totală este sub 1 %. 

Captarea, tratarea și epurarea apelor sunt procese industriale care apelează la un 
număr mare de tehnologii unitare, instalații și dispozitive – denumite generic echipamente 
hidromecanice. Având în vedere complexitatea fenomenelor care apar în tehnologie, 
echipamentul propriu-zis singur nu poate rezolva în general decât o treaptă a unui 
asemenea proces. 

Deteriorarea mediului reprezintă alterarea caracteristicilor fizico-chimice și struc- 
turale ale componentelor naturale ale mediului, reducerea diversității și productivității bio- 
logice a ecosistemelor naturale, afectarea echilibrului ecologic și a calității vieții cauzate în 
principal de pouarea apei, atmosferei și a solului. 

Echilibrul ecologic reprezintă ansamblul stărilor și interrelațiilor dintre elementele 
componente ale unui sistem ecologic care asigura menținerea structurii, funcționarea și 
dinamica armonioasă a acestuia. 

Efluentul este reprezentat de orice formă de deversare în mediu, emisie punctuală 
sau difuzivă, inclusiv prin scurgere, jeturi, injecție, inoculare, depozitare, vidanjare sau va- 
porizare. 

Emisia se refera la poluanții evacuați în mediu, inclusiv zgomote, vibrații, radiații 
electromagnetice și ionozante care se manifestă și se măsoară la locul de plecare din 
sursă. 
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Evaluarea impactului asupra mediului reprezintă cuantificarea cantitativă și cali- 

tativă a efectelor activității umane și a proceselor naturale asupra mediului, a sanătății 
precum și a riscurilor de orice fel. 

Monitorizarea parametrilor proceselor de epurare este reprezentată prin sis- 
temul de măsurare, supraveghere, avertizare și intervenție care are în vedere evaluarea 
sistematică a dinamicii caracteristicilor calitative ale poluanților din apa uzată, în scopul 
cunoașterii stării de calitate și a semnificației ecologice a acestora, evoluției și implicațiile 
sociale ale schimbărilor produse, urmate de măsuri care se impun. 

Apa uzata menajeră =  este  apa consumată  de  catre  locatarii  unui  imobil  sau 
a unei aglomerari sociale (bloc, Hotel, camping, restaurant, cartiere rezidențiale etc.) 

Stație de epurare = ansamblu de echipamente și instalații destinat captării, tratării 
și curățării apei uzate; 

Reactor biologic = compartiment tehnologic al instalației (stației) de epurare în 
care are loc procesul biologic de transformare și separare a impurităților organice din apa 
uzată; 

Suflantă = pompă de aer, compresor; 
Activator biologic = substanța solidă compusă din enzime și conține bacterii care 

accelerează și eficientizează procesul biologic de tratare a apei uzate din fose și stații de 
epurare individuale; 

 

2. SECURITATE 
 

Stația de epurare biologică poate fi deservită numai de către persoane instruite 
după aceste instrucțiuni și după normele de securitate aferente sau autorizate/pregătite 
de furnizor/producător. 

 
∆ Atenție!    Manipularea necorespunzătoare a stației de epurare ca utilaj care are în 

compunere și echipamente electrice, poate cauza accidente grave, chiar și 
mortale. 

 

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înaintea fiecărei manipulări și intervenții la stația 
de epurare. Instrucțiunile trebuie să fie înțelese corect. Respectați toate indicațiile 
specificate și amplasațile într-un loc vizibil, în apropierea locului de utilizare a stației de 
epurare. În timpul instalării și exploătarii stației de epurare respectați normele de 
securitate aferente. 

Suflanta/suflantele de aerare se racordează la rețeaua electrică cu tensiunea de 
220 – 240 V / 50 Hz. 

 

∆ Atenție! Pericol de electrocutare! 
 

Pentru a preveni electrocutarea, înaintea oricărei lucrări de întreținere sau 
reparații, deconectați suflanta/suflantele stației de epurare de la rețeaua electrică. 

Cablurile de alimentare cu energie electrică a suflantei/suflantelor și ale panoului 
de comandă al stației de epurare nu trebuie niciodată să intre în contact cu părțile fierbinți 
ale utilajului sau cu alte surse de căldură. Nu lăsați cablurile așezate pe muchii sau colțuri 
ascuțite. Nu curbați și nu îndoiți excesiv cablurile electrice de rețea și de conexiune la 
utilaje. 

Utilizați numai cabluri electrice standard, calibrate pentru puterea instalată și 
prevăzute cu fir (pol) de împământare. 

Cablurile nedimensionate corespunzător și cele defecte pot cauza căderi de 
tensiune, pierderi de energie electrică și supraîncălzire periculoasă. 
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∆ Atenție!   Pericol de accidentare datorat suprafeței fierbinți a utilajelor și a mediilor 

fierbinți! 
 

În timpul funcționării suflanta/suflantele stației de epurare se pot supraîncălzi. 
Pentru a evita arsurile, nu atingeți suprafața acestora în timpul funcționării. 
Temperatura suprafeței suflantei poate atinge chiar și 70° C (fundul suflantei cu 

amortizorul de șocuri). După scoaterea din funcțiune, lăsați utilajul să se răcească. 
Mediul comprimat poate fi foarte fierbinte! 

 
De fiecare dată când personalul autorizat efectuează o operațiune trebuie să 

poarte un costum de protecție și mănuși de protecție, care vor fi folosite exclusiv și numai 
pentru aceste activități. 

Personalul de intervenție poate fi compus din persoane cu vârsta de peste 18 ani. 
Aceștia trebuie să fie sănătoși fizic. Este interzis să se mănânce, bea, fumeze, la locul de 
muncă. De asemenea se impune o igienă personală strictă: spălarea mâinilor, dușare 
după program. 

În cazul în care este necesară coborârea în canalizare sau altfel de acțiuni de 
inspectare a instalației de către persoana respectivă, este necesară prezența unei alte 
persoane care să acorde asistența medicală în caz de necesitate. 

 
∆ Atenție!    Pericol de accidentare prin asfixiere datorat gazelor acumulate în stație sau 

canalizare! 

 

3. FURNITURA INSTALAȚIEI 

 
 

Instalația de epurare BIOPLAST cuprinde următoarele componente: 
 

 rezervor; 

 aerator circular cu membrană din EPDM fin perforată, cu diferite diametre; 

 distribuitor aer - tip conductă; 

 aducţiunea de aer prin conductă sau furtun; 

 compresor de aer ( suflanta); 

 temporizatorul pentru reglarea timpului de lucru a compresorului – optional; 

 compresorul de aer si temporizatorul; 

 contor de ore de funcţionare – optional; 

 indicator de deranjamente - optional; 

 racorduri de cuplare, elemente de legătură; 

 

COMPRESORUL 

 
 

- compresor de aer silenţios; 
- temporizatorul (priza programabilă); 
- siguranțe; 
- sistem de cleme, coturi pentru conexiuni cabluri electrice și conducte (furtune) aer 
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REZERVORUL HERKULES 
 

 

 

 
DETALII TEHNICE: 

 

 Poate fi montat atât suprateran (în grădini - pentru colectarea apei de ploaie), cât 
şi subteran (ca parte componentă a instalațiilor de epurare, foselor septice sau 
separatoarelor de grăsimi, uleiuri, hidrocarburi); 

 Fabricat 100 % din PP- polipropilenă- reciclabilă, protejat UV; 

 Durată îndelungată de viață; 

 Rezistent la îngheţ, la o adâncime de montare de 160 cm; 

 Graţie interiorului său neted, este uşor de igienizat; 

 Construcţie cilindrică, etanşă, puternic nervurată; stabilitate; 

 Greutatea rezervorului = 60 kg - permite transportul şi montarea simplu şi rapid; 

 Culoare: verde sau negru; 

  Înălțime = 1600 mm; Diametru = 1350 mm; 

 Capacitate ( volum) = 1600 litri; 

 Certificat TÜV şi DIBT; Patentat în Europa şi SUA. 
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4. INSTALAREA 
 

4.1 Instrucțiuni pentru lucrări de săpătură, punere pe poziție, umplutură, racord 
electric, racord la emisar 

 

Suprafața sapăturii deschise este dependentă de dimensiunile rezervoarelor 
(volumul acestora). 

Se ia în considerare o lungime și o lățime suplimentară de 50 cm față de pereții 
laterali ai rezervorului și o adâncime suplimentară de 15-20 cm pentru stratul de nisip sau 
beton (la solurile inundabile) la așezarea rezervoarelor. Se va acorda atenție asigurării 
taluzelor naturale ale malurilor sau susținerii lor pentru evitarea surpării. 

În timpul excavațiilor și instalării recipientului, se vor lua măsuri împotriva surpării 
malurilor, iar în perioadele de întrerupere a lucrărilor, săpăturile vor fi acoperite sau 
imprejmuite, astfel incât accesul accidental să fie imposibil. 

Umplerea cu pamânt și compactarea se va face imediat după instalarea rezervorului 
pentru a preveni accidentele sau expulzarea acestuia. 

Stațiile de epurare se amplasează pe o placă de beton sau pe un pat de nisip 
compactat, având dimensiunile bazei stației x 0,150 m. Conducta de intrare pentru apă 
uzată se termină la 100 mm de peretele lateral al stației la o cotă de nivel față de baza 
stației. Conducta de intrare a apei uzate este etanșată cu o garnitură de etanșare din 
cauciuc. Conducta de ieșire a apei epurate se termină la 100 mm de peretele lateral al 
stației la o cotă de nivel față de baza stației. 

La conductele de intrare și iesire se conecteaza conductele de canalizare din PVC 
DN 110. Punctul de conectare este etanșat printr-o garnitură de cauciuc. 

 

∆ Atenție!   Lubrifiați garnitura de cauciuc înainte de instalare. Instalarea garniturii uscate 
ar putea avea ca efect deteriorarea acesteia și în consecință producerea de 
pierderi prin scurgere. 

 

Stația se aseaza pe fundație cu ajutorul chingilor. La fel se procedează și la 
descărcarea acesteia de pe mijlocul de transport. 

 

∆ Atenție!  Feriti stația de cădere, impact sau forțe concentrate, care ar putea produce 
deformări mecanice. 

 

După amplasarea pe fundația de beton sau nisip sunt verificate aliniamentul 
direcțional și orizontal. După poziționarea completă a stației, puteți conecta conducta de 
intrare din PVC 110 și cea de ieșire PVC 110. 

 

Dupa ce s-a realizat conectarea, veți incărca stația cu apă și apoi o veți împrejmui 
cu material de umplutură. Stația trebuie umplută introducându-se apa alternativ în fiecare 
cameră (compartiment) puțin câte puțin. Dacă nivelul apei freatice este ridicat, stația 
trebuie introdusă într-o incintă hidroizolată. Grosimea zidului va fi de aproximativ 15 cm. 
Zidirea trebuie efectuată gradat, pe straturi, fiecare strat trebuind întărit corespunzator. 

 
∆ Atenție!    Materialul de umplutură se va depune împrejurul tancului numai după ce 

stația este incărcată cu apă și nu trebuie introdus în cantități mari ci puțin 
cate putin, alternativ ! 

 

După ce materialul a fost încărcat în jurul tancului, putem trece la acoperirea 
stației și aranjarea pamântului. 

Stația nu necesită hidroizolare, fiind rezistentă la apă. 
Ca material de umplere, pe lângă stație, se poate folosi pamânt fără pietriș sau 

alte corpuri dure. În apropierea pereților stației (aproximativ 30 cm) folosiți nisip în loc de 
pamânt. 

Atunci când sunt terminate pregatirile la sol putem conecta suflanta de aer, potrivit 
proiectului de instalații electrice. 
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∆Atenție!    Lăsați cablul de intrare suficient de lung, astfel ca suflanta să poată fi 
demontată. 

 

Conductele de aerare de la suflantă la stație sunt accesorii. Înainte de a pune 
suflanta în funcțiune, verificați dacă aceasta distribuie aerul în furtun fără scăpări. 

Suflanta se alimentează la tensiunea de 220 V / 50 Hz. Suflanta trebuie să 
funcționeze silențios și fără să vibreze. 

 

∆Atenție!    Legăturile electrice trebuie executate numai de personal autorizat. 
 

După probă, acoperiți cu capacul de plastic suportul pe care este montată suflanta. 
Dupa probarea suflantei nu goliți stația. Lăsați apa înăuntru, întrucât este necesară 

pentru activarea stației. 

 

4.2 Algoritmul operațiunilor de instalare 

 
 

1. Se efectuează lucrările de sapătura conform schiței plan a stației (dependentă  
de dimensiunile rezervoarelor). 

 
2. Se așterne, se nivelează și se compactează pe fundul gropii un strat de 15-20 

cm de nisip/beton. 
 

3. Se așează rezervoarele pe fundul gropii, se face racordarea între conductele 
rezervoarelor cu conductele de admisie, respectiv evacuare, cu ajutorul mufelor de 
cuplare și a conductei prin care trec furtunele pâna la locul de montare a panoului de 
comandă. 

 

4. Se umplu rezervoarele pe jumătate cu apă. 
 

5. Se umple spațiul dintre pereții gropii și cei ai rezervoarelor cu straturi de circa 
25-30 cm cu material de umplutură, până la jumatate. Fiecare strat trebuie compactat cu 
atenție, astfel încât să umple tot spațiul din jurul rezervorului. 

Materialul de umplutură va fi nisip, fără pietre, moloz sau alte particule proeminente 
care pot zgâria pereții rezervorului. 

 
6. Când groapa este umplută pe jumătate, se umplu rezervoarele cu apă. Se 

continuă umplerea gropii cu material de umplutură la fel ca mai sus până la acoperirea 
rezervoarelor, lăsându-se capacul la suprafață pentru manevrare la curațire sau 
vidanjare. 

 
7. În terenurile mlăștinoase sau în cazul în care pânza freatică este foarte aproape 

de fundul gropii, rezervoarele trebuie asigurate împotriva forțelor ascensionale prin 
construcția unei plăci de beton. În aceste situații, stația de epurare se va poziționa 
deasupra plăcii și va fi ancorată de aceasta. 

 
 

∆Atenție!   Toate compartimentele stației trebuie prevăzute sau racordate la o      

ventilație. Acesta trebuie să asigure ventilația naturală! 



 
 

     INSTAL POMPE GRUP                                                              Instrucțiuni de deservire stație de epurare BIOPLAST 

  

 

 

 
 

4.3 Punerea în funcțiune a stației 

a. Prin încărcarea treptată cu apă uzată menajeră. 
 

Procedura: 
 

1. Verificați conectarea suflantei - în caz de nefuncționare remediați defecțiunea. 
2. Verificați sistemul de aerisire vizual. 
3. Păstrați curate conducta de recirculare a nămolului îndepartând reziduurile de 

pamânt, nisip, etc. 
 

b. Activarea prin incărcarea treptată cu apă menajeră murdară și crearea de nămol 
activat. 

 

Procedura: 
 

Umpleți instalația cu apă curată, așa cum am arătat mai sus în modul de 
amplasare. Sistemul de aerare trebuie să funcționeze în sensul acelor de ceas. În timpul 
primei zile de punere în funcțiune alimentați treptat cu 30 % apă uzată menajeră din 
totalul zilnic, împărțit pe intervale de timp regulate, de patru ori pe zi, o data dimineața și 
seara și de două ori după amiaza. 

În timpul primelor 4 - 5 zile, nu alimentați instalația cu apa de la spălatorie, care 
conține compuși ce împiedică dezvoltarea nămolului. Recircularea nămolului activat 
rezultat trebuie făcută la capacitate maximă până când este creată o rezervă suficientă în 
zona de activare. 

 
Atenție!  Suflanta asigură aerarea deci introduce oxigen în sistemul de activare iar 

acesta este esențial pentru viața microorganismelor. De aceea aceasta trebuie să 
opereze 24 h pe zi. În caz de defecțiune, întreținere și în timpul lucrului, aceasta trebuie 
deconectată și securizată împotriva reconectării de către o persoană neautorizată. 



 
 

Instrucțiuni de deservire stație de epurare BIOPLAST 

 
 

INSTAL POMPE GRUP  

 

 
 

 

 
Suflanta poate fi oprită numai în timpul necesar unei reparații/lucrări de întreținere 

și trebuie repusă în funcțiune cât mai repede posibil. Atunci când este oprită mai mult de 
8h, se poate produce dispariția treptată a microorganismelor. Astfel de situații micșorează 
încetul cu încetul efectul de clarificare și poate duce chiar la oprirea lui completă. 

 
Înainte de venirea iernii, dacă există pericolul de îngheț la stația descoperită, este 

necesar să izolați coonductele de admisie ale stației punctual față de conectarea la 
instalație. Puteți proteja stația împotriva înghețului puternic prin acoperire cu rumeguș 
ușor acoperit de paturi izolatoare contra vântului. 

 
 

5. FUNCTIONAREA STAȚIEI 
 

BIOPLAST este o instalaţie de epurare complet biologică care funcţionează după 
principiul: epurare prin amestecare şi creştere nivel. 

Instalaţia de bază se compune din două trepte: 
 

 rezervor de colectare noroi, cu filtru tampon; 

 reactor deschis pentru activarea noroiului. 

 

Rezervorul de colectare noroi cu filtru tampon îndeplineşte următoarele funcţii: 
 

- colectarea noroiului primar şi secundar; 
- reţinerea materialelor decantabile şi plutitoare; 
- acumularea apei de intrare; 
- echilibrarea fluctuaţiilor de cantitate şi concentraţie în apa de scurgere; 
Rezervorul de colectare noroi poate fi compus din mai multe camere. În acest caz, 

ele trebuie unite prin legături la bază, astfel încât nivelul apei să fie acelaşi în toate 
camerele. 

Şi reactorul poate fi împărţit în mai multe camere. În acest caz, ele trebuie unite 
prin legături la bază, astfel încât nivelul apei să fie acelaşi în toate camerele. 

 
Derularea procedeului de epurare este o succesiune de 5 etape de lucru, care se 

desfăşoară în timp una după alta, de mai multe ori pe zi (de regulă de 4 ori/zi), astfel: 
 

Etapa 1: Alimentarea 
 

Apa uzată menajeră este dusă în rezervorul colector printr-o ţeavă cu sifon de 
presiune a reactorului. Acesta este astfel amplasat încât numai apa lipsită de particule 
solide este deversată. Nivelul minim al apei în rezervorul colector este limitat printr-o 
construcţie specială a sifonului. Poate fi posibilă şi o limitare printr-o altă componentă (de 
exemplu, un plutitor cu întrerupător). 
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Etapa 2: Aerarea 
 

 

 

 
 

 

Etapa 3: Sedimentarea 
 

Această etapă este de fapt o pauză de liniştire, fără aerare. Noroiul rezidual se 
depune la baza rezervorului, în virtutea gravitaţiei. 

În această fază se creează o pânză superioară de apă curată şi un strat de noroi 
pe fundul bazinului. Eventualele urme de suspensie de noroi în zona cu apă curată vor fi 
recirculate prin construcţia sifonului şi a scurgerii. 

 

Etapa 4: Evacuarea apei curate 
 

În această fază, apa epurată biologic este aspirată. Acest proces se desfăşoară cu 
aer comprimat; apa curată, epurată biologic şi fără suspensii solide este evacuată 
gravitațional. 

 

Etapa 5: Evacuarea surplusului de noroi 
 

În această fază, prin intermediul sifonului de presiune, surplusul de noroi este 
redirijat în rezervorul de colector noroi pentru stocare. Surplusul de noroi va fi evacuat de 
pe fundul rezervorului. 

 

După încheierea acestor etape, ciclul de lucru poate fi reînceput cu etapa nr. 1. 
De regulă, într-o zi se desfăşoară 4 cicluri ca cele descrise mai sus. Există însă 

posibilitatea unei ajustări a timpilor de cuplare şi a numărului de cicluri, dar această 
adaptare se va face însă numai de către firma producătoare, furnizoare sau autorizată. 

Funcţionarea instalaţiei poate fi comandată cu un temporizator, care controlează 
cuplarea și decuplarea compresorului. 

 

Fluxul de epurare 
 

Apa uzată din gospodărie curge prin forța gravitației prin conducta PVC DN 110 în 
compartimentul de tratare mecanică (DECANTOR). Substanțele mai grele și mai puțin 
solubile se așează aici pe fundul compartimentului. După un timp, aceste substanțe vor fi 
descompuse și împreună cu apa trec în zona de activare printr-un orificiu în peretele 
acestui compartiment. 

Pe fundul zonei de activare sunt instalate elementele de aerare. Suflanta aduce 
continuu aer care trece prin aceste elemente. În aceasta zona nămolul activ (bacterial) 
absoarbe reziduurile menajere și astfel are loc procesul de limpezire a apei. 

Există factori critici pentru supraviețuirea acestor bacterii în acest punct: hrana, 
poluarea și oxigenul. Absența îndelungată a hranei va determina latența bacteriilor, dar în 
condițiile lipsei de oxigen acestea vor muri. De aceea este esențial ca suflanta să 
funcționeze continuu în etapele de aerare! 

În această etapă, apa uzată menajeră va fi 
aerată şi amestecată cu bacterii. Aerarea se face cu 
ajutorul unui aerator cu membrană, montat pe fundul 
bazinului. 

Prin aceasta, microorganismele vor fi 
alimentate cu oxigen necesar pentru acţiunea de 
amestecare în vederea descompunerii dejecţiilor şi 
pentru menţinerea în contact a apei uzate şi a 
bacteriilor. Pentru producerea aerului comprimat, este 
utilizat un compresor. Aerarea se face de regulă 
intermitent. 



 
 

Instrucțiuni de deservire stație de epurare BIOPLAST 

 
 

INSTAL POMPE GRUP  

 

 
 

 
În cazul opririi curentului timp de 24 h, bacteriile vor supraviețui. Opririle frecvente 

pot distruge însă procesul de purificare. 
Apa menajeră purificată în acest fel poate fi descărcată direct într-un șanț de 

drenaj. 
Dacă stația de epurare a fost instalată și folosită corect și la capacitatea 

prevazută, aceasta nu produce nici un fel de miros care să deranjeze comunitatea. 
Dacă un astfel de miros apare, contactați de îndată vânzatorul și cereți 

instrucțiuni. 
 

Când operațiunea de testare ia sfârșit (de obicei după 6 - 12 luni) datele de 
operare, valorile acestor operațiuni de punere în funcțiune (curățare, verificare, intervale 
de supraveghere, etc) vor fi ajustate sau suplimentate potrivit cerințelor reale și a 
experienței dobândite. Aceste ajustări vor fi supuse spre aprobare autorităților aferente. 

6. CONTROL și ÎNTREȚINERE 
 

Se fac conform DIN 4261 partea 1. Paragrafele care urmează sunt adaptate şi 
modificate corespunzător specificului instalaţiei. 

 

6.1 Controlul 
 

Sarcinile administratorului: 
 

Administratorul sau persoana special însărcinată cu exploatarea și verificarea 
stației de epurare, trebuie să execute la intervalele prescrise toate lucrările şi controlul 
funcţiilor, precum şi îndepărtarea noroiului. Deranjamentele constatate în funcţionare vor 
fi notate de administrator în registrul de funcţionare şi apoi imediat eliminate. 

 

a) Controlul zilnic: 
 

- se controlează dacă instalaţia funcţionează normal. Aceasta este confirmată când 
suflanta de aer funcționează la intervalele de timp setate de producător. 

Exemplu: La un interval de două ore de funcționare, suflanta va avea 30 de 
minute de repaus. 

 

b) Controlul săptămânal: 
 

- se va păstra accesul liber la aducţiune apă uzată, gurile de intrare ale camerelor 
individuale şi evacuarea; 

- se citesc şi se notează în registrul de funcţionare contorul orelor de funcţionare a 
compresorului (orele totale de funcţionare), a aerării, a returului noroiului şi dacă este 
cazul şi a celorlalte elemente; 

- controlul funcţional al funcţiilor individuale prin modul manual de funcţionare. 
 

c) Controlul lunar: 
 

- control vizual al eventualului noroi plutitor, tulburarea sau schimbarea culorii la 
evacuare; 

- determinarea volumului de noroi în cuva colectoare şi înregistrarea în registrul de 
funcţionare. Aceasta se face prin introducerea într-o pâlnie de măsură a unei probe cu 
volum determinat luată în faza de aerare din reactor şi citirea cantităţii de noroi complet 
sedimentat; 

- controlul filtrelor de aer. 
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Aceste filtre aflate pe dulapul cu elemente se controlează şi dacă este cazul se 
curăţă sau se schimbă, după îndepărtarea grilajelor prin apăsarea uşoară şi slăbirea cu o 
şurubelniţă a închizătoarelor. Ţesătura filtrului se extrage manual şi se suflă sau se 
schimbă prin fixarea liberă în carcasa filtrului. 

 
Se verifică, de asemenea, şi filtrul compresorului şi dacă este cazul se curăţă sau 

se schimbă. Pentru aceasta se desfac şuruburile capacului compresorului de aer şi se 
scoate capacul. Setul de filtre se extrage manual, se curăţă şi se remontează. Date 
pentru schimbare se pot citi şi în anexa de service a compresorului. 

 

d) Control semestrial: 
 

Administratorul determină, anual sau după necesităţi, dacă noroiul este extras. Se 
va ţine cont şi de indicaţiile firmei specializate. Cantitatea de noroi evacuată se va nota în 
registrul de funcţionare. Când coincid întreţinerea şi îndepărtarea noroiului se va planifica 
îndepărtarea noroiului după întreţinere. 

 
La îndepărtarea noroiului (de regulă, o dată pe an) în principiu se goleşte numai 

rezervorul de noroi. Se va avea grijă ca mai întâi să se aspire noroiul plutitor de la 
suprafaţă şi abia pe urmă să se introducă la fundul cuvei ţeava de absorbţie. După golire 
se recomandă reumplerea cu apă a recipientului de preepurare. 

 

∆ Atenție!  Funcționarea zgomotoasă a suflantei/suflantelor! 
 

Dacă apare un zgomot neașteptat, neobișnuit sau funcționarea necorespunzătoare 
a suflantei, deconectați suflanta de la panoul de comandă/rețeaua electrică, verificați 
starea acesteia (a membranei), eventual contactați persoana/service-ul autorizat. 

 

6.2 Întreținerea 
 

Scopurile activității de întreținere 
 

1. Monitorizarea funcționării suflantei. 
2. Verificarea filtrelor de aer ale suflantei; 
3. Monitorizarea pompei air-lift și ajustarea supapei; 
4. Eliminarea nămolului din zona de activare; 

Toate rezultatele trebuie înregistrate în jurnal. 

Condiţii generale de revizie şi întreţinere 
 

Proprietarul instalaţiei va încheia, potrivit DIN 4261, un contract de revizie (service) 
cu firma producătoare sau cu un specialist calificat şi autorizat. 

Conform DIN 4261 miniinstalaţiile de epurare trebuie revizuite la fiecare 4 luni. 
Sunt valabile suplimentar şi intervalele de timp fixate în permisul de racordare la conducte 
al autorităţii în domeniul apelor. 

 

Se execută în mod normal următoarele lucrări: 
 

- lucrări de curăţire; 
- revizuirea stării constructive a instalaţiei (coroziune, accesibilitate); 
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- controlul funcţional al echipamentelor mecanice, în special compresorul şi 

sifoanele; 
- luarea la cunoştinţă în registrul de funcţionare a verificărilor funcţionării normale 

(compararea orelor de funcţionare impuse şi reale); 
- controlul filtrelor de aer ale compresorului şi dulapulului aşa cum s-a descris 

anterior; 
- înlocuirea unităţii cu membrană, conform datelor producătorului; 
- revizia compresorului după datele producătorului. Se va observa în special starea 

filtrelor de aer şi respectarea înlocuirii unităţii cu membrane după cca. 20.000 ore de 
funcţionare. 

 
Trebuie monitorizate aportul de apă reziduală în instalație, funcționarea suflantei și 

eliminarea apei purificate. 
O dată pe lună verificați vizual apa purificată din porțiunea de colectare în spațiul 

de sedimentare secundară. 
 

Analiza apei uzate în cadrul reviziei: 
 

Controlul evacuării: 
 

- temperatură; 
- materiale sedimentate; 
- valoare pH; 
- valoare CBO 5 (cel puţin la a doua revizie); 
- miros; 
- culoare; 
- adâncimea vizibilităţii. 

 

Măsurători în cuva de regenerare: 
 

- concentraţia de oxigen: >2 mg O2/l; 
- cota parte a volumului de noroi (trebuie ca volumul noroiului să fie >400 ml/l. 

 

O dată pe lună verificați nivelul nămolului sau marginile acestuia și apa depusă. 
Nămolul în exces trebuie pompat afară și poate fi folosit drept compost pentru 

fertilizarea plantelor sau pentru formarea de îngrășământ sau poate fi depozitat la groapa 
de gunoi. 

Îndepărtați impuritățile din colector până pe crestele de preaplin cu apă sub 
presiune la marginile interioare ale tancului, deasemenea și namolul depus în colțurile 
pereților tancului, verificați funcționarea adecvată a sistemului de aerare. 

O dată pe an este necesară verificarea cantității de grăsimi și sedimente din spațiul 
de oprire a grăsimilor și îndepărtarea acestora. 

Pe timpul iernii, dacă instalația nu este protejată de intemperii, este necesară 
îndepărtarea zăpezii din zona de manipulare și împrejurul instalației. 

Păstrați zonele de vizitare curate și accesibile. 
Intreaga instalație este acoperită cu pamânt, componentele accesibile sunt: piesa 

extensie pe verticală și conductele de admisie către tratamentul mecanic preoperator. 
 

∆ Atenție!   Aveți grijă ca aerul din zona de activare să poată circula liber! 
Suprafața trebuie să fie ventilată, nu acoperită! 
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Intreținerea suflantei 

 
a) Pentru schimbarea filtrelor de aer, se desfac şuruburile capacului compresorului 

de aer şi se scoate capacul. Setul de filtre se extrage manual, se curăţă şi se 
remontează. Date pentru schimbare se pot citi şi în anexa de service a compresorului. 

b) Pentru schimbarea unităţii cu membrană, se desfac cele 4 şuruburi din podeaua 
carcasei şi se scoate capacul acesteia. Se extrag racordurile de furtun şi se desface 
cablul de alimentare cu tensiune. Membrana este construită ca un subansamblu şi, ca 
atare, se schimbă complet toată unitatea. 

- se notează lucrările executate în registrul de funcţionare. 
c) Echipamentul electric al instalației poate fi reparat sau înlocuit numai de către 

persoane autorizate cu pregătire adecvată, familiarizat cu standardele de funcționare. 
 

Lucrările de revizie efectuate, precum şi eventualele defecte constatate sau 
reparaţii executate şi alte cauze vor fi consemnate într-un raport de revizie. 

Vor fi anexate la raport şi analizele executate. 
Raportul de revizie va fi prezentat beneficiarului, furnizorului și la nevoie transmis 

administratorului Oficiului competent de gospodărire a apelor. 
 

Registrul (jurnalul) de funcţionare se va păstra de beneficiarul stației de epurare în 
condiţii bune şi accesibile. 

 

Indicații de utilizare 
 

Materiale solide sau 
plutitoare care nu trebuie 
să se arunce la chiuvetă 

sau toaletă 

 

Ce pagube, efecte şi încălcări 
ale normelor se produc 

Unde se depozitează 
corect în vederea 
preluării 

0 1 2 
Pesticide Otrăvire ape uzate Depozit regional central 
Soluţie de curăţat pensule Otrăvire ape uzate Depozit regional central 

Soluţii de curăţat cu 
excepţia celor fără clor 
(compatibile cu mediul) 

Otrăvire ape uzate 
Corodare conducte şi etanşări 

Depozit regional central 

Lame de ras Pericol de răniri ale lucrătorilor din 
canalizare şi staţii de epurare 

Tomberon de gunoi 

Soluţii de curăţat ţevi Otrăvire ape uzate 
Corodare conducte şi etanşări 

Depozit regional central 

Soluţii de combatere a 
dăunătorilor 

Otrăvire ape uzate Depozit regional central 

Inserţii de alunecare şi 
ambalare 

Conduc la obturare,foliile din 
plastic nedegradabile strică apa 

Tomberon de gunoi 

Ulei comestibil Conduce la depuneri şi obturări 
ţevi 

Depozit regional central 

Resturi de mâncare Conduc la obturări,atrag 
rozătoarele 

Tomberon de gunoi 

Clei de lipit tapete Conduce la obturări Depozit regional central 

Textile(de ex. ciorapi de 
nylon, cârpe de curăţat, 
batiste,etc) 

Conduc la obturări deţevi,blocarea 
pompelor de apă 

Depozite de haine vechi 

Intăritori Otrăvirea apelor uzate Depozit regional central 

Gunoi de păsări, 
excremente şi păr de pisici 

Conduc la depuneri şi obturări de 
ţevi 

Tomberon de gunoi 

Scutece Obturarea ţevii Tomberon de gunoi 
Apă de ciment Prin depunere se autobetonează Firma furnizoare 
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În principiu, instalaţia se alimentează numai cu materiale care sunt caracteristice 

apei menajere. 
Pesticidele neagricole, materialele care nu sunt biodegradabile sau sunt toxic 

active sau incompatibile biologic nu trabuie să ajungă în instalaţie, deoarece conduc la 
probleme de proces biologic. 

 

7. INTERVENȚIA LA APARIȚIA UNUI DERANJAMENT 
 

Informaţii generale: 
 

La apariţia unui defect se decuplează numai consumatorul afectat. Funcţionarea 
automată va continua. 

La prezenţa unui deranjament, de fiecare dată se verifică, în primul rand, dacă 
agregatul este apt de funcţionare în modul de funcţionare manual. Dacă funcţionarea pe 
manual se execută bine, atunci este de presupus o defecţiune la partea de comandă. 

Această defecţiune poate fi înlăturată numai de personalul autorizat. Vă rugăm să 
ne înştiinţaţi imediat! Înlocuirea completă a unităţii de comandă se face fără probleme. 

 

a)  Deranjament la compresor 
 

Cauze: 
- Defect la compresor; 
- Temporizator defect. 

 

Consecinţa: 
Nu se vor mai executa paşii de lucru la instalaţia de epurare. Rezervorul colector 

se umple până la scurgerea de avarie (preaplin). 
Microorganismele nu vor mai fi alimentate cu oxigen, ceea ce conduce la o 

diminuare a activităţii lor şi/sau la deteriorarea lor iremediabilă. 

 

Afectarea capacităţii de epurare 
 

Rezervorul tampon poate acumula apa uzată timp de o zi. La căderea 
compresorului, poate să înceapă şi o scurgere din rezervorul tampon. Se poate înfunda 
chiar şi camera reactorului, aşa că în primul rând instalaţia nu mai lasă deloc apă uzată 
necurăţată. Ca atare nu mai este posibilă evacuarea. Cantitatea necesară de evacuat 
poate fi depăşită chiar şi după o viitoare nouă punere în funcţiune. 

 

Măsuri: 
 

- Schimbarea/repararea compresorului; 
- Schimbarea comenzii, precum şi cuplarea funcţionării de avarie; 
- Reparaţia recomandabilă în 48 ore. 

 

Cuplarea funcţionării de avarie: 
 

La deranjamentul compresorului, s-a constatat că acesta nu este capabil de 
funcţionare în modul de funcţionare manual. Compresorul va fi pus, dar nu pentru timp 
îndelungat în funcţionare continuă in modul automat. Pentru aceasta, alimentarea 
compresorului se va scoate din priza unităţii de comandă şi se va introduce direct într-o 
priză din casă. 
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b)  Deranjament la sifonul de alimentare 
 

Cauze: 
 

- Obturarea sifonului de aer comprimat în rezervorul tampon, respectiv defectarea 
electroventilului cu două căi din dulapul de execuţie şi comandă; 

- Comandă defectă. 
 

Consecinţe: 
 

Nu are loc o umplere reglată. Rezervorul tampon se umple până la preaplin. 
Scurgerea nereglată de apă uzată va fi epurată după un program de aerare. În timpul 
fazei de sedimentare şi evacuare a apei epurate, se poate face un amestec cu apă uzată 
crudă. 

 

Afectarea capacităţii de curăţire: 
 

Capacitatea proprie de curăţire este puţin afectată, dacă apa uzată va fi aerată ca 
înainte. Este de aşteptat o depăşire progresivă a cantităţii de scurgere. 

 

Măsuri: 
 

- Schimbarea/repararea pompei de retur, respectiv a electroventilului cu două căi; 
- Schimbarea comenzii. 

 

c) Deranjament la sifonul de scurgere 
 

Cauze: 
- Obturarea sifonului de aer comprimat, respectiv defectarea electroventilului cu 

două căi din dulapul de execuţie şi comandă; 
- Comanda defectă. 

 

Consecinţe: 
Apa curată nu se mai drenează. Are loc o creştere a nivelului în cuva de 

regenerare până la preaplin. În timpul fazei de aerare, noroiul de regenerare agitat poate 
ajunge la evacuare. Dacă este evacuată o cantitate mare de noroi de regenerare, este de 
aşteptat o afectare a capacităţii de epurare şi o depăşire a mărimii evacuate. 

 

Afectarea capacităţii de epurare: 
Nu este influenţată în primul rând capacitatea proprie de epurare. Noroiul plutitor în 

colector trebuie evitat în fiecare caz. 
 

Măsuri: 
- Schimbarea/repararea pompei de retur, respectiv a electroventilului cu două căi; 
- Schimbarea comenzii; 

 

d) Deranjament la recircularea/returnarea noroiului 
 

Cauze: 
- Obturarea sifonului de aer comprimat, respectiv defectarea electroventilului cu 

două căi din dulapul de execuţie şi comandă; 
- Comandă defectă. 
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Consecinţe: 

Noroiul secundar sedimentat nu va mai fi transferat în rezervorul colector şi 
rămâne în reactor. 

 

Afectarea capacităţii de curăţire: 
 

Capacitatea proprie de curăţire nu este influenţată. Conţinutul de noroi creşte 
constant până când este atins domeniul evacuării apei curate. În acest caz, este de 
aşteptat material evacuat din noroi de regenerare în colector. 

Poate apărea obturarea sifonului de evacuare. Noroiul plutitor în colector trebuie 
evitat în fiecare caz. 

 

Măsuri: 
- Schimbarea/repararea pompei de retur, respectiv a electroventilului cu două căi; 
- Schimbarea comenzii. 

 

8. NEUTRALIZAREA NĂMOLULUI ȘI DEȘEURILOR 
 

La neutralizarea nămolului și deșeurilor trebuie procedat conform normelor legale 
în vigoare cu privre la gospodărirea deșeurilor. 

 

9. GARANȚIA 

În cazul respectării condițiilor de garanție societatea INSTAL POMPE GRUP 
acordă pentru stațiile de epurare biologică a apelor uzate menajere gama BIOPLAST,     
o garanție de 2 ani. 

 

Condiții de garanție 
 

 Stația de epurare trebuie să fie utilizată conform prezentelor instrucțiuni. 

 În timpul perioadei de garanție activitățile de intervenție și reparații trebuie 
efectuate, în mod exclusiv, de către personal calificat și autorizat. 

 Garanția se prelungeste la elementele componente ale stației, defectate în 
această perioadă, cu perioada de timp cât acestea sunt reparate sau inlocuite. 

 
La   reclamarea funcționării necorespunzătoare a stației de epurare sau a 

elementelor componente ale acesteia, trebuie prezentate și specificate următoarele: 
 

 Documentul de cumpărare; 

 Certificatul de garanție; 

 Informații privind utilizarea stației de epurare, defectele și problemele apărute, 
cauze, etc. 

 Date de contact: adresa, număr de telefon, email. 
 

Pentru stațiile de epurare ape uzate menajere, în general, și sistemele GRAF în 
special sunt următoarele reguli: 

 
În condițiile de caracteristici ale apei uzate la admisia în stația de epurare conform „NTPA 
002/2002 privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale 
localităților și direct în stațiile de epurare” 
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Parametrii influent: 
 

CCO-Cr: 500 mg/l 
CBO5: 300 mg/l 
NH4-N: 30 mg/l 
P: 5 mg/l 

MS: 350 mg/l 
Sub. extr.: 30 mg/l 
pH: 6,5 – 8,5 

 

Caracteristici la evacuare conform NTPA 001/2002  
 

Parametrii efluent: 
 

CCO-Cr: 125 mg/l 
CBO5: 25 mg/l 
Ntotal: 10 - 15 mg/l 

MS: 35 - 60 mg/l 
Sub. extr.: 20 mg/l 
pH: 6,5 – 8,5 

În cadrul procesului de epurare se realizează următoarele grade de epurare: 
-consum biochimic de oxigen CBO5 92 % 

-materii în suspensii 83 %; 
-azot total 63 %; 
-fosfor total  60 %; 
-extractibile 35 %; 
Obținerea parametrilor de evacuare este valabilă în condițiile: 
- respectării debitului de admisie pentru care a fost dimensionată stația 
- respectarea încărcăturilor de poluanți, respectiv a concentrațiilor conform NTPA 002 / 2005 
atât ca parametrii de intrare cât și ca raport între CBO5/N/P (ca. 100:10:1,5) 

Condiții de pierdere a garanției 
 

 În cazul în care nu sunt respectate condițiile de utilizare și exploatare a 
stației de epurare; 

 În cazul nerespectării intreținerilor tehnice periodice prevăzute; 

 În cazul nerespectării condițiilor de garanție. 

10. CONSEMNĂRI DESPRE VERIFICAREA ȘI ÎNTREȚINEREA STAȚIEI 
 

Materiale solide sau 
plutitoare care nu trebuie 
să se arunce la chiuvetă sau 
toaletă 

 

Ce pagube, efecte şi încălcări ale 
normelor se produc 

 

Unde se depozitează corect în 
vederea preluării 

0 1 2 

Pesticide Otrăvire ape uzate Depozit regional central 

Soluţie de curăţat pensule Otrăvire ape uzate Depozit regional central 

Soluţii de curăţat cu excepţia 
celor fără clor (compatibile 
cu mediul) 

Otrăvire ape uzate 
Corodare conducte şi etanşări 

Depozit regional central 

Lame de ras Pericol de răniri ale lucrătorilor din 
canalizare şi staţii de epurare 

Tomberon de gunoi 

Soluţii de curăţat ţevi Otrăvire ape uzate 
Corodare conducte şi etanşări 

Depozit regional central 

Soluţii de 
dăunătorilor 

combatere a Otrăvire ape uzate Depozit regional central 

Inserţii de alunecare şi Conduc la obturare,foliile din plastic Tomberon de gunoi 

    ambalare nedegradabile strică apa                               
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Ulei comestibil ars Conduce la depuneri şi obturări ţevi Depozit regional central 

Resturi de mâncare Conduc la obturări,atrag rozătoarele Tomberon de gunoi 

Clei de lipit tapete Conduce la obturări Depozit regional central 

Textile(de ex. ciorapi de 
nylon, cârpe de curăţat, 
batiste,etc) 

Conduc la obturări deţevi,blocarea 
pompelor de apă 

Depozite de haine vechi 

Intăritori Otrăvirea apelor uzate Depozit regional central 

Gunoi de păsări, excremente 
şi păr de pisici 

Conduc la depuneri şi obturări de ţevi Tomberon de gunoi 

Scutece Obturarea ţevii Tomberon de gunoi 
Apă de ciment Prin depunere se autobetonează Firma furnizoare 

 

Personalul autorizat înregistrează datele de operare în jurnal: activitățile regulate de 
întreținere, curățire, golire, modul de manipulare a materialului extras, cât și activitățile 
neprevăzute generate de înnămolirea, blocarea, defecțiunile tehnice ale dispozitivului, cu data și 
ora exactă. Acest carnet mai include și verificările regulate cu detaliile aferente. 

 

Data livrarii statiei de epurare  

Data punerii in functiune a statiei de epurare  

 

Activitatea Data Operator Semnatura 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 

Instrucțiuni de deservire stație de epurare BIOPLAST 

 
 

INSTAL POMPE GRUP  

 

 

 
 

ANEXE: 
 

Anexa I – Model de imprimat pentru observaţii la controale 
 

1. Control săptămânal: 
 

Săptămâna de la / la Contor ore de funcţionare Observaţii 

   

   

   

   

   

   

 
 

 

 

2. Control lunar: 

 
 

Luna: ......................... 
 

Volumul de noroi: ........................................................................................................ 
 

Controlul vizual al evacuării: 
 

Tulburare: .................................................................................................. 
 

Noroi plutitor: .................................................................................................. 
 

Colorare: .................................................................................................... 
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ATENȚIE:  Producătorul și vânzătorul nu își asumă nici o răspundere pentru 
distrugerile și funcționarea necorespunzătoare datorate nerespectării celor 
menționate mai sus ! 

 

 

 

 

2020 INSTAL POMPE GRUP 

 



 
 

Instrucțiuni de deservire stație de epurare BIOPLAST 

 
 

INSTAL POMPE GRUP  

 

 


