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1. ZASTOSOWANIE
Oczyszczalnia typu ZBS-C przeznaczona jest do oczyszczania ścieków socjalno-bytowych z
budynków jedno oraz wielorodzinnych. Podstawowe parametry typów oczyszczalni ZBF-C są
następujące:
- ZBS-4C, maks. przepływ średnio-dobowy <0,6m3/d
( długość 1,8m, szerokość 1,2m, wysokość 1,6m )
- ZBS-6C, maks. przepływ średnio-dobowy <0,9m3/d
( długość 2,8m, szerokość 1,2m, wysokość 1,6m )
- ZBS-10C, maks. przepływ średnio-dobowy <1,5m3/d
( długość 3,5m, szerokość 1,2m, wysokość 1,6m )
Zaznaczyć należy, że oprócz różnicy w wymiarach pomiędzy typami reaktorów, występują
różnice w ustawieniach sterownika, pojemnościach komór, itp.
Przed rozładowaniem zbiornika na terenie budowy, należy sprawdzić tabliczkę ( naklejkę )
informacyjną i potwierdzić, który z w/w typów został dostarczony i czy jest to zgodne ze
złożonym zamówieniem.

2. BUDOWA
Oczyszczalnia biologiczna typu ZBS-C jest elementem zintegrowanym, w którego skład
wchodzą dwa zasadnicze elementy:
a) Komora retencyjna stanowi główny element zbierający zanieczyszczenia osady. Wynika to
z faktu, iż jest to pierwszy element oczyszczalni do którego wpływają zanieczyszczenie
płynące z budynku oraz do pierwszej komory jest podłączona recyrkulacja osadu.
b) Komora biologiczna, oparta na technologii porcjowego osadu czynnego i opcjonalnie
wyposażona w złoże biologiczne – stałe. Praca oczyszczalni podzielona jest na cykle i fazy.
W ciągu doby w zależności od wybranych ustawień następują co najmniej 3 cykle, po
8 godzin każdy. W ramach cyklu następują kolejno po sobie fazy:
- podanie dawki
- napowietrzanie i nitryfikacja
- klarowanie i denitryfikacja
- dekantacja ( podanie na odpływ )
Dodatkowy elementem oczyszczalni jest pojemnik techniczny, zawierający sterownik,
zaworem, elektrozawory oraz dmuchawę.
W sytuacji gdy rurociąg odpływowy do odbiornika wychodzi powyżej poziomu odpływu z
reaktora, należy zastosować przepompownię wody brudnej. W przypadku reaktorów typu
ZBS jest możliwość zastosowania przepompowni zintegrowanej ( bez konieczności instalacji
osobnego zbiornika ). Dotyczy jednak to reaktorów co najmniej ZBS-6C i musi być to
uprzednio zaznaczone w zamówieniu.

3. ZASADA DZIAŁANIA
Dopływające ścieki, po wpłynięciu do komory retencyjnej są kierowane w dół. Następuje
grawitacyjny rozdział ścieków i okresowe podanie dawki ( porcji ) do komory biologicznej.
W skutek intensywnego napowietrzania cieczy oraz następującej po niej fazie osadzania,
klarowania jest możliwe odpompowanie z komory po zakończeniu cyklu. Należy zaznaczyć,
że proces wytworzenia się odpowiedniej błony biologicznej w prawidłowo działającej i
dobranej oczyszczalni wynosi od 2 do 4 miesięcy

4. KONSERWACJA
Użytkownicy biologicznej oczyszczalni ścieków powinni ograniczyć stosowania środków
chemicznych ( zwłaszcza bakteriobójczych np. do czyszczenia muszli klozetowych oraz z
dużą ilością chloru np. wybielaczy ). Stosowane zaś środki chemiczne powinny być
biodegradalne. W przypadku stosowania bioaktywatorów, proces rozruchu może zostać
skrócony, zaś wydłużeniu ulegnie okres pomiędzy kolejnym opróżnianiem komory
retencyjnej ze zgromadzonych zanieczyszczeń.
W pierwszym roku należy przeprowadzić kontrolę wizualną urządzeń na drodze przepływu
ścieków od wlotu do wylotu. Kontrolę co miesięczną przeprowadza sam użytkownik.
W celu zapewnienia prawidłowej pracy oczyszczalni ścieków, powinny być spełnione
następujące podstawowe warunki dla :
a)

-

-

b)

-

Komora retencyjna
należy opróżniać z nagromadzonych osadów 2 razy w roku, w przeciwnym razie skraca
się czas zatrzymania ścieków, co wpływa ujemnie na stopień ich oczyszczania,
po opróżnieniu zalać natychmiast komorę wodą, aż do zaobserwowania odpływania
cieczy z odpływu oczyszczalni
usuwanie osadu oraz kożucha przewiduje się poprzez wypompowanie do wozu
asenizacyjnego i wywiezienie na pobliską oczyszczalnię ścieków,
kontrola poprawności pracy pompy podnośnikowo-powietrznej polega na sprawdzeniu
czy podczas przełączenia się zaworów powietrza w stan pompowania (zmniejszenie się
ilości pęcherzyków powietrza na powierzchni komory biologicznej) i można
zaobserwować ciecz wypływającą z króćca dawkującego, t.j. w komorze biologicznej
raz na pół roku należy oczyścić pompy mamutowe, wodą pod ciśnieniem w momencie,
gdy obniżony jest poziom cieczy – po dawkowaniu

komora biologicznego
do czynności stałych należy kontrola prawidłowości działania dmuchawy i pomp,
długości cyklu napowietrzania i recyrkulacji,
filtr i membrany dmuchawy należy czyścić ( co najmniej raz na pół roku ) lub wymienić
zgodnie z okresem podanym przez dostawcę, producenta.
do czynności stałych należy kontrola czystości ścieków odpływających z osadnika.
osad nadmierny, pompą podnośnikowo-powietrzną będzie recyrkulowany kilka razy w
ciągu doby do komory retencyjnej,
kontrola poprawności pracy pompy podnośnikowo-powietrznej polega na sprawdzeniu
czy podczas przełączenia się zaworów powietrza w stan pompowania (zmniejszenie się
ilości pęcherzyków powietrza na powierzchni komory biologicznej) i można
zaobserwować ciecz wypływającą z króćca recyrkulacji osadu i na odpływie z reaktora

-

raz na pół roku należy oczyścić pompy mamutowe, wodą pod ciśnieniem w momencie,
gdy obniżony jest poziom cieczy – po dekantacji ( odpompowaniu )

przepompownia ścieków( jeżeli występuje w systemie )
do czynności stałych należy kontrola pracy pompy oraz w przypadku przepompowni
ścieków surowych, również kosza wlotowego ( umieszczonego w przepompowni na
wlocie )
- kosz wlotowy musi być wyciągany i czyszczony z zgromadzonych zanieczyszczeń
( intensywność tych prac należy ustalić w praktyce )
- pompa jak i jej włącznik pływakowy musi być co najmniej raz na pół roku czyszczona
( zwłaszcza w przepompowni ścieków surowych )
c)

-

W przypadku awarii pompy, należy wyłączyć chwilowo zasilanie i wymienić bezpiecznik
topikowy pompy ( opis tej czynności jest na końcu działu OPIS STERONIKA ). Przed
ponownym załączeniem zasilania, należy pompę wyjąć na powierzchnię, oczyścić oraz
sprawdzić, czy wirnik nie jest czym zablokowany i oczyścić go. Następnie pompę należy
ponownie włożyć do przepompowni i skręcić śrubunek. Po zakończeniu w/w czynności
można załączyć zasilanie.
USUWANIE OSADU ( co 6 m-cy ) z pierwszej komory ( t.j. retencyjnej )
Czynność tę zaczynamy od zdjęcia pokryw.
UWAGA: - przy tej czynności trzeba zachować ostrożność, ponieważ może nastąpić
dekompresja gazów znajdujących się nad lustrem ścieków w komorze Gwałtowne odkrycie
pokryw może odurzyć osobę obsługującą jego opróżnianie. Ze względu na obecność gazów
nie wolno przy tej czynności palić papierosów! Po zdemontowaniu pokryw należy
doprowadzić wąż z bieżącą wodą i w momencie rozpoczęcia wypompowywania osadu
rozpocząć napuszczanie wody, która uzupełnia poziom zawartości komory. Przed usunięciem
osadu należy rozbić widoczną warstwę kożucha. Wąż z wozu asenizacyjnego powinien być
wprowadzony do pierwszej komory osadnika. Po zakończeniu wymienionych czynności
założyć pokrywy zewnętrzne.
Wywóz osadu co 6 m-cy, należy zlecić firmie świadczącej usługi asenizacyjne.
UWAGA KOŃCOWA!
Firma nie bierze żadnej odpowiedzialności za nieprzestrzeganie powyższej instrukcji montażu
i eksploatacji.

5. Wytyczne montażowe
5.1. Posadowienie zbiornika w gruntach piaszczystych bez występowania wód
gruntowych
Przed przystąpieniem do posadowienia należy sprawdzić czy zbiornik nie jest uszkodzony .
Wykonać wykop tak aby pomiędzy zbiornikiem a ścianami wykopu pozostała wolna 0,5 m.
przestrzeń ( w celu obsypania i zagęszczania piaskiem ).
Zbiornik montujemy na 10 cm obsypce piaskowej. Następnie poziomujemy i lekko
obsypujemy piaskiem w celu ustabilizowania go. W trakcie montażu zbiornik zalewamy wodą
w taki sposób aby poziom wody wlewanej do zbiornika był wyższy od poziomu obsypki.
Zbiornik należy obsypywać warstwami o grubości 25 cm. Warstwy należy zagęścić ( polać
wodą lub ubić ). W przypadku terenów ilastych lub gliniastych, należy wykonać opaskę
betonową wg. pkt. 2. zaś w przypadku posadowienia zbiornika w przejeździe należy wykonać
odpowiednią płytę żelbetową – odciążającą oraz zastosować włazy żeliwne. W przypadku

posadowienia dwóch lub więcej zbiorników należy pamiętać że odległość między nimi nie
może być mniejsza niż 1 m. Jeżeli montowany zbiornik jest dłuższy niż 6 m należy zamiast
podsypki piaskowej zastosować podsypkę cementową.
5.2. Posadowienie zbiornika w terenach o wysokim poziomie wód gruntowych ( lub w
przypadku okresowego ich występowania np. na wiosnę, po dużych opadach itp. ) oraz w
terenach gliniastych i ilastych
W przypadku występowania wód gruntowych w miejscu posadowienia zbiornika, należy
wykonać opaskę betonową w następujący sposób. Przygotować mieszankę cementu „ 350 ” ze
żwirem o frakcji 1-3mm , w stosunku ilościowym 1:3. Przygotowaną mieszankę wysypać na
na dno wykopu i równo zagęścić oraz wypoziomować. Wstawić reaktor do wykopu i
przyłączyć do wystających króćców rury wlotowe i wylotowe oraz rozpocząć wlewanie wody
do zbiornika. Następnie dosypać mieszankę do 1/4 wysokości zbiornika i zastosować co
najmniej dwa pasy geowłókniny po bokach wykopu przełożonych przez górną płaszczyznę
zbiornika ( tj. na rysunku ). Dosypywać mieszankę warstwami z zagęszczaniem, każdej z nich
Po przekroczeniu górnej płaszczyzny zbiornika, można kontynuować obsypywania warstwami
piasku należy. Jeżeli występuje wysoki poziom wód gruntowych należy na czas montażu
obniżyć ich poziom przynajmniej o 40 cm poniżej dna wykopu . W trakcie montażu zbiornik
zalewamy wodą w taki sposób aby poziom wody wlewanej do zbiornika był wyższy od
poziomu obsypki
Oczyszczalni musi posiadać odpowietrzenie, które zazwyczaj stanowi wentylacja pionu
kanalizacyjnego. Jeże pion nie posiada wentylacji ( zastosowane są np. zasysacze ) należy
zastosować trójnik na dopływie oczyszczalni, z którego odpowietrzenie wyprowadzić w
mirę jak najwyżej.
Reaktory mogą zostać przykryte jednometrową warstwą obsypki, w przypadku
zastosowania obsypki piaskowo-cementowej całego zbiornika, tak jak opisano w pkt. 5.2
5.3. Posadowienie pojemnika na dmuchawę i załączenie rządzeń elektrycznych
Po zakończeniu prac montażowych należy oczyszczalnie napełnić wodą. Oczyszczalnia
uznawana jest za napełniona w chwili gdy woda pojawi się na jej odpływie. Następnie
upewnić się czy przewody na powietrze są prawidłowo podłączone ( recyrkulacja żółtym
paskiem taśmy jest podłączona do końcówki zaworu owiniętej żółtą taśmą ). Kolejną
czynnością jest załączenie włącznika zasilania. Po zakończeniu w/w czynności powinniśmy
zaobserwować napowietrzanie ( dużą ilość bąbelków ) w komorze biologicznej.
Podłączeń elektrycznych oraz doprowadzenie zasilania musi być dokonane przez osobę
posiadającą odpowiednie wiedzę oraz zgodnie ze stosowanymi przepisami. Zasilanie
oczyszczalni musi być zabezpieczone przeciwporażeniowo ( wyłącznikiem różnicowoprądowym ). Po zakończeniu instalacji należy się upewnić, czy dmuchawa nie dotyka żadnej
ze ścian.

5.4. Opis działania i funkcji przekaźnika PROG
Przekaźnik przeznaczony jest do sterowania pracą reaktora biologicznego. Fabrycznie
przewody zasilające dmuchawę i zawór zostały wpięte w przekaźnik. Po stronie instalatora
zostaje podłączenie zasilania.
Na panelu przekaźnika ulokowany jest wyświetlacz podający informacje odnośnie dnia,
czasu i trybu działania. Pod wyświetlaczem ulokowane są wskaźniki świetlne działania
podłączonych urządzeń. Zawór nr. 2 nie jest ustawiony i podłączony fabrycznie, gdyż w
podstawowych systemach reaktorów nie wymagane jego funkcjonowanie.
Oprócz zmiany trybu pracy, poprzez naciśnięcie przycisku OPCJE, użytkownik ma
możliwość wejścia w MENU podstawowe, umożliwiające np. zmianę czasu, określenie od
której godziny oczyszczalnia ma zacząć działać ( wejść w tryb dzienny ) oraz o której ma
zostać wyłączone napowietrzanie ( wejść w tryb nocny ).
W celu ręcznego załączenia urządzeń podłączonych do przekaźnika, należy nacisnąć
przycisk OPCJE, następnie wybrać PRACA RĘCZNA i zatwierdzić ( ponownie naciskając
przycisk OPCJE ). Załączy się wówczas wskaźnik świetlny pracy ręcznej ( ostatnie światełko
z prawej ). Możemy wówczas wybrać załączenie dmuchawy, zaworu, poprzez podświetlenie
interesującej nas pozycji ( zacznie mrugać ) i zatwierdzić wybór przyciskiem OPCJE.
Wszystkie ręcznie załączone urządzenia wrócą do trybu automatycznego po dwukrotnym
naciśnięciu przycisku WYJŚCIE ( powinno wówczas wyświetlić się standardowe okno
dialogowe przekaźnika, tj. na zdjęciu na górze strony ).

ZBS-4C

ZBS-6C

ZBS-10C

6. ROZRUCH OCZYSZCZALNI
Po zakończeniu prac montażowych należy oczyszczalnie napełnić wodą. Oczyszczalnia
uznawana jest za napełniona w chwili gdy woda pojawi się na jej odpływie. Następnie
upewnić się czy przewody na powietrze są prawidłowo podłączone ( końcówki wpięte w
odpowiednie złączki, t.j. na zdjęciach ). Kolejną czynnością jest załączenie wyłącznika
zasilania. Po zakończeniu w/w czynności powinniśmy zaobserwować napowietrzanie ( dużą
ilość bąbelków ) w komorze biologicznej.

7. UWAGI I ZALECENIA DODATKOWE
Zaleca się prowadzenie książki obsługi oczyszczalni, w której należy odnotowywać wszelkie
zabiegi czyszczenia i konserwacji. Elementami dodatkowymi mogącymi polepszyć działanie
oczyszczalni jest filtr piaskowy oraz stopień strącania chemicznego fosforu. Odpowiedni filtr
piaskowy zapewnia podczyszczanie w czasie wytwarzania błony biologicznej lub w
przypadku awarii ( np. długotrwałego braku zasilania ). Stopień strącania chemicznego
zalecany jest w przypadku gdy w ściekach dopływających do oczyszczalni jest większe
natężenie fosforu.

8. WARUNKI GWARANCJI
Gwarantujemy dostawę urządzeń wolnych od jakichkolwiek defektów produkcyjnych.
Okres gwarancji wynosi – 3 lata. Gwarancja udzielana jest wraz z fakturą sprzedaży.
Gwarancja nie obowiązuje w przypadku uszkodzeń powstałych w wyniku:
- nieprzestrzegania przez instalatora, właściciela i użytkownika sposobu instalacji, oraz
instrukcji użytkowania i zasady obsługi podanych przez Firmę
instrukcja montażu jest zawsze dostarczana z fakturą, rachunkiem
- przeróbek lub użytkowania innego urządzenia niż wskazane przez producenta
- zadziałania nadzwyczajnych sił przyrody ( atmosferycznych, geologicznych )
niezależnych od nas ( np. powódź )
- montażu zbiornika w przejeździe bez wykonania płyty żelbetowej, zgodnie z
instrukcją firmy
- spowodowanych przez klienta lub osoby trzecie
- toczenia lub ciągnięcia zbiornika po podłożu
- zrzucania zbiornika ze skrzyni ładunkowej lub z krawędzi wykopu na jego dno
- posadowienia w wykopie uprzednio nie przygotowanym ( bez podsypki piaskowej i
nie oczyszczonym z korzeni, kamieni i innych elementów mogących uszkodzić
zbiornik )
- posadowienia zbiornika nie wzmocnionego na poziomie, który spowoduje
przekroczenie 1m gruntu nad zbiornikiem
W przypadku stosowania pomp należy pamiętać, że od dna musi być ona oddalony
minimum 10 cm. Zabezpieczy to dno zbiornika przed uszkodzeniami ( np. wytarciem )
spowodowanym pracą pompą.
Każdorazowo należy sprawdzić , czy zbiornik nie uległ uszkodzeniu podczas transportu.
Jeżeli nastąpiło uszkodzenie , fakt ten należy natychmiast zgłosić przedsiębiorstwu
transportowemu i producentowi zbiornika , który podejmie odpowiednie decyzje o
możliwościach szybkiego usunięcia powstałego uszkodzenia .

W przypadku gdy zbiornik ulegnie zniszczeniu lub uszkodzeniu po zamontowaniu, nie
można jego odkopać bądź wydobyć przed przyjazdem przedstawiciela firmy. Gdy jednak
klient, instalator zignoruje to, utraci gwarancję, gdyż nie będzie można ustalić prawdziwych
przyczyn zaistniałej sytuacji np. złego montażu
Trzy letni okres gwarancji nie obejmuje urządzeń elektrycznych, objętych 12 miesięcznym
okresem gwarancji. Wyjątek stanowią urządzenia, do których dostarczona jest osobna karat
gwarancyjna, określająca okres oraz warunki gwarancji.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy dobór oczyszczalni,
eksploatację oraz pogorszenie efektywności pracy oczyszczalni wynikające z przekroczenia
jednostkowego wskaźnika zanieczyszczeń przypadającego na osobę równoważnego
mieszkańca. Jednostkowa wartość zanieczyszczeń zostały przyjęte na następującym
poziomie:
- średnia dobowa ilość ścieków na jednego użytkownika – 150 l/d
- maksymalna godzinowa ilość ścieków na jednego użytkownika – 15 l/h
- jednostkowy ładunek, BZT5, na jednego użytkownika – 60 g/d
- jednostkowy ładunek, zawiesiny ogólnej, na jednego użytkownika – 55 g/d
- jednostkowy ładunek, azotu ogólnego, na jednego użytkownika – 12 g/d
- jednostkowy ładunek, fosforu, na jednego użytkownika – 2 g/d

9. KSIĄŻKA OBSŁUGI OCZYSZCZALNI
DATA
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