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Descrierea procesului 
Ministatie de epurare pentru apelor uzate menajere cu parametri fizico-chimici conform 
normei NTPA002, cu montaj subteran compusă din două rezervoare : 
1. Rezervor pentru tratamentul primar anaerob de sedimentare, separare si digestie 
anaeroba pe principiul IMHOFF.  Se montează in amonte. 
 

MODUL DECANTARE PRIMARA (CORP 1) 

1. Unitate de tratament primar – amonte - Fosa biologica tip IMHOFF 
 

 



2. Reactor biologic cu biomasa in suspensie pentru tratamentul secundar aerob prin 
aerarea cu bule fine. Reactorul are in interiorul  un compartiment de limpezire şi decantare 
finala, iar sedimentele care se depun pe fundul compartimentului se scurg gravitational 
inapoi in zona de aerare. 

 

MODUL OXIDARE BIOLOGICA (CORP 2) 

Unitate de tratament secundar – aval - Reactor biologic aerob 
 

 
 

 
Decantarea primară (tratament primar sau pretratare) 
Are ca rol separarea materialelor sedimentabile grosiere in special cele anorganice 
(nisipuri, argile, carbonaţi, fosfaţi, săruri metalice insolubile, etc) şi biodegradarea prin 
intermediul  bacteriilor anaerobe specifice BOD5, COD şi compuşilor din azot şi fosfor. 
Cu un eficient tratament primar, se reduce cu 20-35% incărcarea poluantă a apei uzate, 
imbunătăţind astfel eficienţa tratamentelor următoare. 
In completarea tratamentului primar, se recomandă utilizarea unui separator de grasimi 
de o volumetrie adecvată, pentru apele gri (chiuvete, bai, etc) unde exista canalizare 
separată pentru acestea. In caz contrar se poate utiliza un miniseparator cu montaj sub 
chiuveta. 
Atenţie! Apele negre (cu fecaloide) provenite de la WC nu trebuie să treacă prin separator 
(conductă de canalizare separată). 
Oxidare şi Nitrificare 
In această fază sunt combinate, asimilarea oxidativă a carbonului organic şi nitrificarea, 
reacţia chimică care transformă amoniacul in nitraţi, care poate fi consumat de bacteriile 
aerobe (Nitrosomonas şi Nitrobacter) astfel vorbindu-se despre bionitrificare. Acest proces 
variază funcţie de pH, oxigenul dispersat, incărcarea volumetrică, incărcarea cu sedimente, 
etc. Alternanţa procesului de aerare permite nitrificarea şi denitrificarea influentului in 
acelaşi rezervor. 
In acest stadiu se elimină incărcarea organică a apelor uzate. 
 



Denitrificarea 
Acest proces chimic reduce nitraţii transformandu-i in azot gazos şi se realizează in 
condiţii anaerobe prin recircularea namolului. 
Decantarea secundară 
In zona de sedimentare secundară se asigură o perioadă de timp suficientă pentru ca 
sedimentele aflate in suspensie să se depună pe fundul vasului şi să fie recirculate in zona 
de aerare. 
Sistemul permite o epurare eficientă pentru apele uzate menajere sau cele asimilabile 
acestora din punct de vedere chimic şi biologic atata timp cat incărcarea organică nu 
depăşeste parametrii functionali. 

 

INSTRUCTIUNI DE MONTAJ  

In timpul operatiunii de montaj trebui respectate regulile de siguranta pentru santier. 

Controlati  atent rezervorul la momentul livrarii si semnalati eventualele defecte. 

Asigurativa ca intrarea,iesirea si garniturile sunt montate corespunzator. 

In timpul descarcarii evitati contactul rezervorului cu corpuri ascutite care i-ar putea 

dauna integritatea. 

Manevrati rezervorul doar daca este complet gol, utilizand urechile de ridicare(daca sunt 

prevazute);nu ridicati niciodata rezervorul de tuburile de intrare si iesire. 

Este absolut interzisa utilizarea rezervorului cu destinatie de ingropare pentru utilizari 

supraterane. 

 

ESCAVARE 

Pregatiti o groapa cu fund plan astfel incat in jurul rezervorului sa ramana un spatiu liber 

de cel putin 30-40 cm. 

In cazul terenurilor argiloase si/sau panza freatica superficiala distanta va fi de cel putin 

50cm. 

Intindeti pe fundul gropii un pat de nisip de 15 cm,astfel incat rezervorul sa fie asezat pe o 

baza uniforma,plana,dreapta. 

Groapa trebuie realizata la cel putin 1m distanta de alte constructii. 

POZITIONAREA SI VERIFICAREA COTELOR 

Amplasati rezervorul gol pe patul de nisip de pe fundul gropii.Umpleti progresiv rezervorul 

cu apa si in acelasi timp ramforsati cu nisip lateralele gropii cu straturi succesive de nisip 

de 15-20 cm fixand rezervorul, apoi compactati nisipul. 

 



Nu folositi niciodata pentru ingropare materiale colturoase. 

Pentru ingropari mai complicate(panza freatica superficiala,teren argilos sau zona cu 

alunecari de teren) respectati paragraful de ingropare speciala. 

Dupa ce a-ti umplut si ingropat rezervorul in mod adecvat acoperiti-l cu teren vegetal 20-

30 cm, lasand libere gurile de vizitare.Ingropat astfel zona de deasupra rezervorului este 

pietonabila si este interzis tranzitul automobilelor la o distanta mai mica de 2m de locul 

ingroparii. 

In cazul in care doriti o ingropare carosabila,cititi paragraful destinat acestui tip de 

ingropare. 

 

INGROPARI SPECIALE 

INGROPAREA IN ZONE CU PANZA FREATICA SUPERFICIALA 

Ingroparea in zonele de panza freatica superficiala este riscanta, in acest caz va sfatuim sa 

faceti un studiu geo al terenului.In urma acestui studiu se poate definii gradul de impingere 

executat de panza freatica si gradul de stres lateral al escavarii. 

Pe fundul gropii se va realiza un radier din beton si se va pune un pat de nisip de 10cm 

pentru a umple eventualele spatii prezente la baza rezervorului.Umplerea rezervorului cu 

apa si compactarea cu nisip se va realiza tot gradual. 

 

INGROPARE IN ZONE CU TEREN ARGILOS 

Si acest tip de ingropare prezinta riscuri si necesita un studiu geo. In urma studiului se va 

putea definii gradul de impingere al terenului(destul de ridicat in cazul terenului 

argilos).Fundul escavarii va trebui acoperit de un pat de pietris fin(diametrul 5-8mm)iar pe 

lateral se va ramforsa cu pietris(diametrul 20-30mm).Umplerea rezervorului cu apa si 

compactarea cu nisip se va realiza tot gradual. 

Este de preferat ca pe fundul gropii sa se instaleze un sistem de drenaj. 

 

INGROPARE IN VECINATATEA ZONELOR CU ALUNECARI DE TEREN,PANTE 

In acest caz ingroparea necesita radieri si pereti de beton astfel incat sa reziste la 

impingerea laterala a terenului si sa protejeze zona de eventuale infiltratii.Umplerea 

rezervorului cu apa si compactarea cu nisip se va realiza tot gradual. 

 

 



INGROPARE IN ZONE LEJER CAROSABILE – CLASA B125-max 12,5t 

Pentru a adecva zona tranzitului vehiculelor usoare va fi necesara realizarea unui capac din 

beton armat autoportant cu un perimetru mai mare decat cel al zonei de ingropare, care se 

sprijina pe un strat de teren vegetal(10cm) pentru a evita presiunea greutatii pe produsul 

ingropat. 

Este recomandata si realizarea unui radier de beton pe fundul gropii, peste care se intinde 

un pat de nisip de 10cm.Umplerea rezervorului cu apa si compactarea cu nisip se va realiza 

tot gradual. 

 

INGROPARE CAROSABILA GREA – CLASA B400- max 40t 

Pentru a adecva zona tranzitului vehiculelor grele este necesara realizarea unei carcase de 

beton armat pentru a distribui greutatea in acesti pereti de beton.Pe fundul carcasei de 

beton se va pune un pat de nisip de 10cm.Umplerea rezervorului cu apa si compactarea cu 

nisip se va realiza tot gradual. 

 

  

Pornirea echipamentului 

Odată amplasate rezervoarele, racordurile la canalizare şi evacuare realizate şi umplute cu 
apă, amplasaţi compresorul la o distanţă maximă de 4 metri de rezervor. Furtunele şi 
cablurile electrice trebuie să treacă printr-un tub flexibil inchis ermetic, astfel incat apele 
meteorice să nu intre in contact cu echipamentele electrice sau să se scurgă in interorul 
rezervorului. 
Pozitionaţi cutia pentru echipamentul electric pe dale sau pavele din beton pe sol in 
vecinătatea rezervorului, faceţi bransamentele necesare şi apoi inchideţi bine capacul 
cutiei. 
Suflanta trebuie să funcţioneze astfel: temporizaţi in 8 cicluri a cate 2 ore cu 1 oră de 
pauză. 
Cand flora bacteriană s-a format in cantitate suficientă (dupa 4 saptamani de la pornirea 
ministatiei de epurare), ministaţia este in grad de a epura eficient apele uzate.  
In perioada de tranziţie (de la punerea in funcţiune pană la atingerea nivelului optim de 
floră bacteriană) apele din interiorul rezervorului sunt tulburi şi cu spume in zona de 
aerare. Acest aspect este normal pană ce staţia intră in regimul optim de funcţionare. 
Utilizare şi întreţinere 
In timpul funcţionării normale, procesul de epurare are loc autonom rezultand un efluent 
epurat şi cu caracteristicile de BOD5, COD, azot şi fosfor corespunzător normelor in 
vigoare. 
Intreţinerea staţiei consistă in principal din vidanjarea periodică a rezervorului de 
pretratare (tratament primar) de sedimente, grasimi, uleuri, spume, etc. (este recomandat 
ca vidanjarea să fie făcută anual). Verificaţi permanent nivelul  sedimentelor active. 
De asemenea verificaţi periodic funcţionare suflantei şi a dispozitivelor de aerare din 
interiorul rezervorului. 



Verificarea calitaţii apei epurate se face prelevand cate un litru de lichid din zona de 
intrare a apelor in rezervorul de pretratare şi un litru din zona de evacuare (conducta de 
evacuare). Trebuie analizate următoarele valori ale: pH, sedimente in suspensie, BOD5, 
COD, azot total, grasimi şi uleiuri, tensioactivi totali pentru apele de intrare şi cele de ieşire 
(verificare numai a apelor de la ieşire nu este concludentă). 
Dacă apar mirosuri neplacute ale apei tratate (la evacuare) schimbaţi ciclul de funţionare 
in 8 cicluri a cate 2,5 ore cu 0.5 ore pauză. 

Recomandări 
Amplasamentul statiei trebuie să ţină cont de accesul pentru vidanjare, portabilitatea 
terenului, cota canalizării, adancimea maximă de ingroparea a rezervoarelor, cotele tevilor 
de racord de intrare/ieşire de pe fiecare rezervor in parte. 
Montajul statiilor de epurare trebuie executat de firme specializate. Montaţi ţevi de 
ventilaţie in locurile speciale prevăzute pentru aceasta. 
Se recomanda montarea in aval de statia de epurare a unui camin de prelevare probe. 
Doar substanţele cu caracteristicile apelor uzate menajere sunt permise să intre in staţie. 
Substanţele toxice, incompatibile biologic sau ne-dizolvabile nu trebuie sub nici o formă să 
ajungă in staţie deoarece cauzează probleme in procesul biologic de epurare. 
In particular, in staţie, nu trebuie să fie deversate : 
- Apa pluvială de pe acoperişuri, curţi sau parcări, 
- Alte tipuri de ape incompatibile şi neasimiblabile apei uzate menajere (ex. apă din 
drenaje), 
- Excremente lichide sau solide ale animalelor, 
- Chimicale, medicamente, uleiuri minerale, dizolvanţi, 
- Antigel 
- Substanţe dure, cum ar fi : resturi de alimente, materiale plastice sau sanitare, hartie de 
filtru, dopuri şi alte articole menajere, 
- Lapte şi produse derivate din acesta, 
- Apa evacuată din piscine, 
- Cantităţi mari de sange. 
Dacă se acumulează cantitaţi mari de grăsimi este necesar ca acestea să fie trecute 
printr-un separator care să fie montat inaintea staţiei de epurare. (Atenţie! apele fecaloide - 
negre nu trebuie să treacă prin separator) 

 

Alte recomandări : 
• Prevedeţi un sistem de ventilaţie al canalizări imobilului. 
• Montaţi o clapeta de sens in amonte de staţia de epurare. 
• Montaţi un cămin pentru prelevare probe in aval de staţia de epurare. 
• Montaţi pe ieşirea de biogas o teavă de ventilaţie rigidă in aşa fel incat mirosul degajat 
să nu vă deranjeze. 
• Poziţionarea cutiei suflantelor se face la o distanţă de maxim 4 metri de la staţie. Este 
recomandat ca aceasta sa fie asezată pe o dală din beton sau pavaj şi nu direct pe sol. 
• Racordurile de la suflantă la staţie se fac cu furtune flexibile de 3/4  pentru apă. 
Furtunele trebuie introduse prin tuburi din polietilena corugate flexibile pentru a se evita 
gaturirea acestora. Nu ingropaţi furtunul fara tub de protecţie. 
• Centralele de comandă şi control se livrează presetate.  
• La montajul de capace carosabile din fonta sau alte materiale incastrate in beton armat, 
trebuie să aveţi grijă ca forţele exercitate asupra acestora să fie distribuite in exteriorul 



excavaţiei unde sunt montate rezervoarele.  Aceste sarcini nu trebuie sa fie distribuite 
rezervorului. 
• Pentru trafic greu rezervoarele trebuie amplasate intr-un camin cu pereţii şi fundul din 
beton armat astfel dimensionat incat să tină cont de natura şi portanţa terenului. 
• In cazuri particulare / atipice de montaj consultaţi furnizorul. 

 

 

RECOMANDĂRI 
Substante care nu trebuie să fie deversate in apa menajeră - Efectul produs de ele 
Hartie igenică si serveţele din hartie - Creşte volumul materialelor flotante in special 
amestecate cu grăsimile din apa uzată. Duce la o perioadă de vidanjare scurtă. 
Cenuşă -  Nu se descompune 
Chimicale - Contaminează apa 
Dezinfectanţi - Distrug bacteriile 
Vopseluri - Contaminează apa 
Chimicale - Contaminează apa 
Grasimi de la prăjit - Cauzează sedimente pe conducte şi duce la obturarea lor 
Adezivi -  Obturează conductele 
Excremente de pisică -  Obturează conductele 
Mucuri de ţigară - Creşte volumul sedimentelor 
Prezervative -  Blocaje ale instalaţiei 
Dopuri - Creşte volumul sedimentelor 
Lacuri - Contaminează apa 
Medicamente - Contaminează apa 
Uleiuri minerale uzate - Contaminează apa 
Deşeuri cu conţinut de uleiuri - Contaminează apa 
Pesticide - Contaminează apa 
Soluţii de curăţat cu excepţia celor fără clor (ecologice) - Contaminează apa 
Lame de bărberit - Pot cauza răni lucrători de intreţinere şi salubritate 
Soluţii de cuăţat tevi - Pot cauza corodări ale conductele şi contaminează apa 

Insecticide - Contaminează apa 
Tampoane medicinale - Cauzează blocaje ale instalaţiei 
Uleiuri comestibile - Cauzează blocaje ale conductelor 



Resturi de mancare - Cauzează blocaje ale conductelor şi atrag şobolani 
Resturi textile - Cauzează blocaje ale conductelor şi pompelor 
Diluanţi -  Contaminează apa 
Excremente de păsări -  Crează sedimente şi pot bloca conductele 
Tampoane din bumbac - Reduc complet funcţionarea staţiei 
Deodorante de toaleta - Contaminează apa 
Scutece - Blochează conductele 
Apă cu ciment - Crează sedimente şi formează straturi de beton 
Zaţ de cafea - Creşte volumul sedimentelor 

 


