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KOMPAKTOWA OCZYSZCZALNIA BIOLOGICZNA
TYPU ZBB-C, WERSJA POZIOMA

1. ZASTOSOWANIE
Oczyszczalnia typu ZBB-C przeznaczona jest do oczyszczania ścieków socjalno-bytowych z
budynków jedno oraz wielorodzinnych.

2. BUDOWA
Oczyszczalnia biologiczna typu ZBB-C jest elementem zintegrowanym, w którego skład
wchodzą trzy zasadnicze elementy:
a) Osadnik wstępny 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 wraz z wypełnieniem złożem fludialnym, na którym w skutek
sztucznego napowietrzania następuje rozrost błony biologicznej, stanowiącej główny element
oczyszczający ścieki. Napowietrzanie odbywa się poprzez dyfuzory umieszczone na dnie.
Złoże fluidalne może być wsypane do komory biologicznej ( środkowego włazu ) jedynie
po napełnieniu oczyszczalni, tj. woda pojawi się na jej odpływie !
c) Osadnik wtórny, wyposażony w system recyrkulacji osadu, umożliwiający zajście
procesów denitryfikacyjnych i ewentualne osadzanie się resztek błony biologicznej, która nie
została przepompowana do komory osadnika wstępnego
Dodatkowym elementem oczyszczalni jest pojemnik techniczny, zawierający sterowanie
zaworem, zawór recyrkulacji oraz dmuchawę. Sterowanie pracą zaworu stanowi przekaźnik
cyfrowy umieszczony w skrzynce elektrycznej wraz z włącznikiem - bezpiecznikiem.
W sytuacji gdy rurociąg odpływowy do odbiornika wychodzi powyżej poziomu odpływu z
reaktora, należy zastosować przepompownię wody brudnej.

3. ZASADA DZIAŁANIA
Dopływające ścieki, po wpłynięciu do osadnika są kierowane w dół. W komorze osadnika
następuje sedymentacja osadów oraz flotacja substancji lżejszych od wody. Przepływ do
komory biologicznej osadnika następuje w obszarze cieczy zawierającej najmniej
zanieczyszczeń. Błona biologiczne, w dostępie powietrza dostarczanego przez dmuchawę
przez dyfuzory umożliwia doczyszczenie ścieków. Odpływ z komory złoża biologicznego
następuje poprzez przelew, zabezpieczający możliwość przedostania się wypełnienia do
osadnika wtórnego. W osadniku wtórnym następuje końcowy proces doczyszczenia oraz
umieszczony jest odpływ z oczyszczalni.
Należy zaznaczyć, że proces wytworzenia się odpowiedniej błony biologicznej w
prawidłowo działającej i dobranej oczyszczalni wynosi od miesiąca do dwóch. Zalecane
jest przywiezienie osadu czynnego ( jako zaszczepu ) z innej oczyszczalni (np. grupowej
oczyszczalni ścieków) w ilości conajmniej 30 l.(zależy od typu reaktora). Datę rozruchu i
zaszczepienia osadu należy wpisać do książki obsługi oczyszczalni.

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.
Warunkiem prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni jest stosowanie bioaktywatora,
który przyspiesza procesy separacji zanieczyszczeń oraz powstawania błony biologicznej.
Zalecanym, preparatem jest TRIGGER – 1, którego opis jest zamieszczony poniżej
Preparat enzymatyczno-bakteryjny rozkładający zanieczyszczenia organiczne w ściekach
(odchody, papier, resztki roślinne, tłuszcz ),ułatwia biodegradację środków piorących i
myjących, eliminuje przykre zapachy.
Preparat TRIGGER-1 przeznaczony jest do:
- systematycznego oczyszczania ścieków w szambach, osadnikach gnilnych i
przydomowych oczyszczalniach ścieków
- udrażniania kanalizacji, warstw filtracyjnych i drenażu rozsączającego
- likwidacji kożuchów na powierzchni ścieków i nagromadzonych osadów
Sposób użycia ( dla urządzeń o pojemności do 10 m3 )
- osadnik gnilny, studnia chłonna, drenaż rozsączający, oczyszczalnie biologiczne:
pierwsza dawka zaszczepiająca 8 tabletek wrzucić jednorazowo do muszli klozetowej,
następnie 2 tabletki co tydzień, spłukać zimną wodą,
- czyszczenie kanalizacji wewnętrznej budynku: wsypać 2 na noc do urządzeń
sanitarnych ( umywalka. zlew itp.) po czym spłukać niewielką ilością zimnej wody,
tak aby preparat pozostał w przewodach kanalizacyjnych.
Dla urządzeń o pojemności większej niż 10 m3 powyższe dawki należy zwiększyć o 100% na
każde następne 10 m3 pojemności.

W pierwszym roku należy przeprowadzić kontrolę wizualną urządzeń na drodze przepływu
ścieków od wlotu do wylotu. Kontrolę co miesięczną przeprowadza sam użytkownik.
Kontroli podlega osadnik gnilny ( wstępny, złoże biologiczne, kanały wentylacyjno –
nawiewne ).
W celu zapewnienia prawidłowej pracy oczyszczalni ścieków, powinny być spełnione
następujące podstawowe warunki dla :
Osadnika wstępnego
- 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 osadnik 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,
a)

komora biologicznego
złoże przed oddaniem do eksploatacji musi mieć wytworzoną błonę biologiczną.
optymalny okres do jej wytworzenia to wiosna i lato,
- 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.
b)

-

osadnika wtórnego
- do czynności stałych należy kontrola czystości ścieków odpływających z osadnika.
- osad nadmierny z osadnika wtórnego, pompą podnośnikowo-powietrzną będzie
recyrkulowany będzie kilka razy w ciągu doby do osadnika gnilnego- wstępnego,
- kontrola poprawności pracy pompy podnośnikowo-powietrznej polega na sprawdzeniu
czy podczas przełączenia się zaworów powietrza w stan pompowania osadu (zmniejszenie
się ilości pęcherzyków powietrza na powierzchni komory biologicznej) do osadnika
gnilnego dopływają ścieki z przewodu recyrkulacji osadu.
c)

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 )
d)

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 - osadnika
Czynność tę zaczynamy od zdjęcia pokryw.
UWAGA: - przy tej czynności trzeba zachować ostrożność, ponieważ może nastąpić
dekompresja gazów znajdujących się nad lustrem ścieków w osadniku. 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 osadnika. Przed
usunięciem osadu należy rozbić widoczną warstwę kożucha. Wąż z wozu asenizacyjnego
powinien być wprowadzony do pierwszej komory osadnika. Usuwając osad należy
przestrzegać zasady pozostawienia w osadniku zaszczepu w ilości około 20% ogólnej ilości
osadu ( ok. 1/5 wysokości warstwy osadu). 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: Po wypoziomowaniu i wykonaniu obsypki z
piasku ( tak jak to pokazano na rysunku nr. 2 ), należy przygotować mieszankę cementu „ 350
” ze żwirem o frakcji 1-3mm , w stosunku ilościowym 1:3. Przygotowaną mieszankę wysypać
na 2/3 wysokości zbiornika na wysokość 30 cm . Powstałą opaskę cementowo – żwirową
należy ubić, a następnie zasypywać ją warstwami piasku grubości 25 cm . Dodatkowo można

zastosować kotwienie przy użyciu geowłókniny. Kolejne warstwy piasku należy zagęścić (
ubić ) . 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.
Oczyszczalnia musi posiadać odpowietrzenie, które zazwyczaj stanowi wentylacja pionu
kanalizacyjnego. Jeżeli pion nie posiada wentylacji ( zastosowane są np. zasysacze )
należy zastosować trójnik na dopływie oczyszczalni, z którego odpowietrzenie
wyprowadzić w miarę jak najwyżej.
5.3. Posadowienie pojemnika na dmuchawę i załączenie rządzeń elektrycznych
Po zakończeniu prac montażowych należy oczyszczalnię napełnić wodą. Oczyszczalnia
uznawana jest za napełnioną 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.
Użytkownik ma możliwość zmiany parametrów oczyszczalni w zależności od ilości
użytkowników lub faktycznego czasu dopływu ścieków. Naciskając przyciski ze strzałkami
jest możliwość zwiększenia, bądź zmniejszenia trybu, odpowiadającego w przybliżeniu ilości
użytkowników. Zaznaczyć należy, że maksymalna wartość trybu nie odpowiada typowi
oczyszczalni ( np. ZBB-7C, posiada maksymalny tryb 6 ). Tryb 0 nie powinien być wybierany
przy normalnej pracy oczyszczalni, gdyż zakres jego działania przeznaczony jest na okres
nocy ( braku dopływu ścieków ). 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 ).

6. ROZRUCH OCZYSZCZALNI
Po zakończeniu prac montażowych należy oczyszczalnię napełnić wodą. Oczyszczalnia
uznawana jest za napełnioną 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 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.

8. WARUNKI GWARANCJI
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 oddalona
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.
Trzyletni okres gwarancji nie obejmuje urządzeń elektrycznych, objętych 12 miesięcznym
okresem gwarancji. Wyjątek stanowią urządzenia, do których dostarczona jest osobna karta
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 została
przyjęta 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

8. KSIĄŻKA OBSŁUGI OCZYSZCZALNI
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