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2.

ZAKRES ZASTOSOWANIE BIOLOGICZNYCH OCZYSZCZALNI TOPAS

Biologiczne oczyszczalnie TOPAS zaprojektowane zostały do oczyszczania ścieków bytowych, pochodzących z
małych źródeł zanieczyszczeń takich jak budynki mieszkalne, ośrodki turystyczne oraz małe budynki biurowe.
W sytuacji, w której do oczyszczalni dopływać będą ścieki inne niż bytowe, muszą stanowić one ściek możliwy
do biologicznego oczyszczenia, a ich objętość nie powinna przekraczać projektowanej przepustowości
oczyszczalni.
SUBSTANCJE NIEBĘDĄCE ŚCIEKAMI BYTOWYMI
Substancje wyszczególnione poniżej nie mogą być odprowadzane do oczyszczalni, chyba że ich stężenie w
ścieku nie przekracza dopuszczalnym norm. Należą do nich m.in.: substancje radioaktywne, trujące, substancje
wybuchowe, herbicydy, substancje łatwopalne, wody opadowe, substancje niedegradowalne biologicznie,
oleje.

3.

PODSTAWOWY OPIS ZASADY DZIAŁANIA OCZYSZCZALNI TOPAS

Oczyszczalnia ścieków TOPAS posiada 4 oddzielone zbiorniki:
• Zbiornik akumulacji/komora ścieku surowego,
• Komora aktywacji/reaktor,
• Komora nadmiaru osadu,
• Filtr piaskowy.
TOPAS S - OPCJA BEZ FILTRA PIASKOWEGO

TOPAS S – OPCJA Z FILTREM PIASKOWYM

A

Komora akumulacji

1

Sonda ciśnieniowa z komorze akumulacji

8

B

Komora aktywacji

2

Pompa mamutowa ścieku surowego

9

Pompa mamutowa napełniania
dekantera
Pompa mamutowa odmulania

C

3

Aeration of the accumulation tank

10

Sterownik

D

Zbiornik nadmiaru
osadu
Komora kompresora

4

Sonda ciśnieniowa z komorze aktywacji

11

Odpływ awaryjny

E

Filtr piaskowy

5

Dekanter i pompa mamutowa ścieku
oczyszczonego
Napowietrzanie komory aktywacji

12

Zbiornik ścieku oczyszczonego (miejsce
poboru prób)

14

Pompa mamutowa odmulania filtra
piaskwowego
Pompa mamutowa odpompownaia
filtra piaskowego
Odpływ awaryjny filtra piaskowego

6
7

13

Rys. 1. Rzut górny- oczyszczalnia TOPAS SF

Funkcje poszczególnych zbiorników oczyszczalni i dekantera są następujące:
KOMORA AKUMULACJI (ZBIORNIK WYRÓWNACZY)
Do tego zbiornika są doprowadzane ścieki. Zbiornik napływowy (wyrównawczy) posiada duże
znaczenie dla działania oczyszczalni ścieków.
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W zbiorniku napływowym występują następujące procesy:
•
•
•
•
•

wyrównanie nierównomiernego napływu ścieków,
przepompowanie ścieków – służy jako stacja pompowania ścieków do zbiornika aktywacji,
który ma poziom roboczy powyżej napływu ścieków,
wychwyt i rozdrobnienie grubych zanieczyszczeń,
czyszczenie wstępne,
denitryfikacja ścieków.

KOMORA AKTYWACJI (BIOREAKTORA)
W tym zbiorniku następuje biologiczne oczyszczanie ścieków przez mikroorganizmy rozproszone w zawiesinie.
Mikroorganizmy (osad czynny) do swojego życia potrzebują zarówno zanieczyszczeń organicznych,
dostarczanych w ściekach, a także tlenu, dostarczanego z powietrzem sprężonym z dmuchawy. Osad czynny
miesza się ze ściekami za pomocą powietrza sprężonego, w postaci drobnych pęcherzyków. Cechą
charakterystyczną osadu czynnego jest to, że jest cięższy od wody. Po napowietrzaniu, które jednocześnie
powoduje mieszanie się ścieku z komorze aktywacji, osad czynny tworzy na dnie warstwę, oddzieloną od
warstwy oczyszczonej wody w górnej części zbiornika.
KOMORA NADMIARU OSADU
Używany do akumulacji nadmiaru osadu czynnego, który powstaje jako produkt czyszczenia i musi być
okresowo usuwany z oczyszczalni ścieków pompą szlamową lub w większych oczyszczalniach wozem
asenizacyjnym.
FILTR PIASKOWY
Służy do mechanicznego, wtórnego oczyszczania ścieków, które są pompowane z komory aktywacji. Filtracja
przez warstwę piasku powala na przechwycenie drobnego osadu, który nie został dostatecznie oddzielony z
wody oczyszczonej w aktywacji. Zastosowanie filtra piaskowego pozwala na poprawę jakości ścieku
odprowadzanego.
DEKANTER
Dekanter to specjalne opatentowane urządzenie, które służy do pompowania wyczyszczonej wody z komory
aktywacji. Czysta woda jest wypompowywana jest z warstwy około 15 cm poniżej powierzchni. Dekanter składa
się z ramienia dekantera, które ruchome (obrotowe) połączone jest ze zbiornikiem (rurą pionową połączona z
odpływem czystej wody) pompy mamutowej czystej wody i ze zbiornikiem czystej wody.

Rys.2. Zasada działania dekantera.
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4.

PROCES OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

Proces oczyszczania ścieków odbywa się w dwóch zasadniczych fazach:
• Faza przepływowa (nitryfikacja),
• Faza powrotna (denitryfikacja, odmulanie).
Dostateczny ilość dopływających ścieków jest sygnalizowany przez podwyższony poziom wody w
akumulacji. Jest to podstawowy warunek trwania fazy przepływu, na skutek której dochodzi do
odprowadzenia oczyszczonego ścieku z oczyszczalni.

FAZA PRZEPŁYWOWA (NITRYFIKACJA)
Ścieki wpływają do akumulacji i są stale przepompowywane pompą mamutową do aktywacji, która
napełnia się od ustawionego poziomu minimalnego do poziomu maksymalnego. Podczas
napełniania aktywacji następuje jej napowietrzanie, co prowadzi do biologicznego oczyszczania
włącznie z utlenieniem amoniaku (nitryfikacja). Po napełnieniu aktywacji do maksymalnego poziomu
jest przerwane napowietrzanie a następnie sedymentacja, czyli osadzenie osadu na dnie i
wypompowanie warstwy wody wyczyszczonej za pośrednictwem dekantera z aktywacji. Ilość
wypompowanej wody wyczyszczonej wynosi zwykle 10 - 15% objętości aktywacji. Podczas gdy
aktywacja nie jest napowietrzana, powietrze ze sprężarki jest doprowadzane do akumulacji. Poprzez
napowietrzanie i mieszanie akumulacji dochodzi do wstępnego czyszczenia ścieków przed
pompowaniem do aktywacji. W trakcie nitryfikacji poziom w akumulacji może wahać się w zakresie
od poziomu minimalnego do maksymalnego lub do poziomu przelewu bezpieczeństwa.
Faza przepływu jest zakończona, następuje faza powrotna, jeżeli spełnione są jednocześnie trzy warunki:
• Upłynął minimalny ustawiony czas fazy przepływu.
• Poziom w akumulacji spada poniżej ustawionego poziomu
roboczego (sygnalizuje zmniejszony napływ ścieków).
• Poziom w aktywacji nie osiągnął jeszcze maksymalnego poziomu.
Jeśli te trzy warunki nie są spełnione równocześnie, kontynuowana jest faza przepływowa nawet po
ustawionym czasie.
FAZA PRZEPŁYWU- NAPEŁNIANIE KOMORY AKTYWACJI
OPCJA BEZ FILTRA PIASKOWEGO
OPCJA Z FILTREM PIASKOWYM

Rys. 3. Faza przepływowa- napełnianie komory aktywacji.
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Każdy cykl fazy przepływowej składa się z następujących procesów:
A. NAPEŁNIANIE KOMORY AKTYWACJI
Trwa napowietrzanie aktywacji, przepompowywanie z akumulacji do aktywacji, filtracja na FP (pompowanie
filtratu). Zazwyczaj, napowietrza się i osadnik, chyba że jego napowietrzanie jest odłączone. Czas napełniania
jest określony głównie hydrauliczną mocą pompy mamutowej wody surowej (woda jest pompowana z
akumulacji do aktywacji). Moc pompy mamutowej zwiększa się wraz z jej zanurzaniem, to znaczy z głębokością
wody w akumulacji. Podczas zwiększonego napływu ścieków i pełnej akumulacji, czas napełniania aktywacji z
poziomu minimalnego do poziomu maksymalnego jest znacznie krótszy niż w przypadku, gdy akumulacja jest
częściowo wypompowywana. W taki sposób jest zapewniona wysoka elastyczność hydrauliczna pracy
oczyszczalni. Napełnianie zostaje zakończone po osiągnięciu maksymalnego poziomu wody w aktywacji, potem
następuje sedymentacja.
B. SEDYMENTACJA
Napowietrzanie aktywacji jest zakończone. W aktywacji dochodzi do sedymentacji osadu na dnie i rozdzielenia
wody wyczyszczonej od warstwy osadu. Sedymentacja trwa przez ustawiony czas (zwykle 10 minut). W tym
czasie napowietrzana jest akumulacja, gdzie odbywa się czyszczenie wstępne ścieków. FP i osadnik są bez
doprowadzenia powietrza, czyli w spoczynku.
C. NAPEŁNIANIE DEKANTERA
Zbiornik pompy mamutowej czystej wody i ramię dekantera napełnia się wodą ze zbiornika czystej wody.
Napełnianie trwa przez ustalony okres (zwykle 10 minut). Napowietrza się FP. Działa pompa mamutowa
napełniania dekantera i pompa mamutowa odmulania FP.
D. ODMULANIE
Napowietrza się akumulacja. Działa pompa mamutowa odmulania w aktywacji. Pompuje nadmiar osadu z
aktywacji do osadnika. Poprzez odmulanie obniża się poziom w aktywacji o ustawioną warstwę (zazwyczaj 2
cm). Odmulanie trwa tak długo, aż dojdzie do ustawionego obniżenia poziomu w aktywacji, jednak nie dłużej
niż jest określony limit odmulania (zwykle 10 minut). Potem jest odmulanie zakończone (nawet, jeśli nie doszło
do ustawionego obniżenia poziomu wody w aktywacji) i następuje wypompowanie aktywacji.
E. OPRÓŻNIANIE KOMORY AKTYWACJI (DEKANTACJA)
Działa pompa mamutowa czystej wody, która znajduje się w dekanterze i pompuje wodę z aktywacji do
zasobnika czystej wody, który posiada wylot przelewu do zbiornika FP. Następnie działa pompa mamutowa
przepompowywania FP i dochodzi do napowietrzania akumulacji. Pompowanie aktywacji kończy się, gdy jest
osiągnięty minimalny ustalony poziom w aktywacji, następuje dalsze napełnianie aktywacji.
FAZA PRZEPŁYWU- WYPOMPOWANIE OCZYSZZCZONEGO ŚCIEKU Z KOMORY AKTYWACJI
OPCJA BEZ FILTRA PIASKOWEGO
OPCJA Z FILTREM PIASKOWYM

Rys. 4. Faza przepływu- wypompowanie oczyszczonego ścieku z komory aktywacji.
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Faza przepływu (nitryfikacja) może działać w ciągu jednego cyklu (A-E) lub więcej cykli do czasu nagromadzenia
wystarczającej ilości ścieków w akumulacji - poziom jest nad ustawionym poziomem roboczym.

FAZA POWROTNA (DENITRYFIKACJA)
Faza powrotna powstaje przez przerywanie napełniania aktywacji, kiedy poziom wody w aktywacji
jest poniżej poziomu maksymalnego, poziom w akumulacji znajduje się pod poziomem roboczym i
upłynął ustawiony czas fazy przepływowej. Faza powrotna rozpoczyna się przez przerywanie
napowietrzania aktywacji. Po upływie określonego czasu (zwykle 10 minut), uruchomiona jest
pompa mamutowa odmulania. Nitryfikowana woda z nadmiarem osadu jest pompowana pompą
mamutową odmulania z aktywacji przez osadnik do akumulacji. Powoduje to obniżenie poziomu
wody w aktywacji, jak również napełnianie akumulacji.
Faza powrotna trwa tak długo, aż:
Poziom w aktywacji obniży się do poziomu minimalnego;
lub poziom w akumulacji wzrośnie powyżej ustawionego poziomu roboczego.
Do zakończenia fazy powrotnej wystarcza, aby był spełniony, co najmniej jeden z tych warunków.
Zakończenie fazy powrotnej rozpoczyna następną fazę przepływu poprzez napełnianie aktywacji. W
tym samym czasie rozpoczyna się pomiar czasu fazy przepływowej. Poprzez zmieszanie oczyszczonej
wody nitryfikowanej w beztlenowym środowisku akumulacji z dostateczną ilością substratu
organicznego w wodzie surowej dochodzi do denitryfikacji, gdy bakterie zużywają tlen z azotanów i
uwalniają azot gazowy do atmosfery.
FAZA POWROTNA- DENITRYFIKACJA
OPCJA BEZ FILTRA PIASKOWEGO

OPCJA Z FILTREM PIASKOWYM

Rys.5. Faza powrotna- odmulanie

5.

DODATKOWE WYPOSAŻENIE OCZYSZALNI TOPAS

FILTR PIASKOWY*
Filtr piaskowy (rys. 6) to samodzielny zbiornik z podwójnym dnem. Na podwójnym dnie jest umieszczona około
40 cm warstwa sortowanego piasku o uziarnieniu 1-3 mm. Woda przedostaje się przez warstwę piasku do
przestrzeni na dno FP pod dnem podwójnym. Dno podwójne posiada otwory o wielkości mniejszej od wielkości
ziarna piasku. Przez ciśnienie hydrostatyczne jest przefiltrowana woda, pozbawiona drobnych
nierozpuszczonych substancji, wytłaczana przez warstwę piasku i podwójne dno do zbiornika wody
przefiltrowanej, z której jest pompowana do odpływu. Dzięki różnicy poziomów wody nad piaskiem w FP i w
zbiorniku wody przefiltrowanej utrzymuje się ciśnienie potrzebne do filtrowania. Zbiornik filtrowanej wody

TopolWater

składa się zwykle pionowej rury z tworzywa sztucznego, do której jest wstawiona pompa mamutowa
pompowania FP, która filtrowaną wodę pompuje do odpływu. Filtracja odbywa się w czasie napełniania
aktywacji i podczas napełniania FP. Konstrukcyjnie jest to rozwiązane jedną pompą mamutową z dwoma
wlotami powietrza lub dwiema pompami mamutowymi, gdy jedna jest podłączona do systemu napowietrzania
aktywacji a druga do dopływu powietrza do wypompowywania aktywacji - pompa mamutowa czystej wody.
Filtr piaskowy czyści się i odmula w czasie napełniania dekantera. Podczas czyszczenia FP pod dno podwójne
jest doprowadzane sprężone powietrze, które przedostaje się przez otwory filtracyjne do warstwy piasku, i
powoduje wznoszenie się piasku i wynoszenie zmętnienia na powierzchnię. Nad warstwą piasku zawsze
utrzymuje się warstwa wody, która służy do uchwycenia zmętnienia i z którą następnie pompuje się zmętnienie
(ewentualnie poprzez osadnik) do dopływu wody do oczyszczalni.

Rysunek nr 6: Schemat technologiczny pracy filtra piaskowego.

CHEMICZNE USUWANIE FOSFORU
Oczyszczalnia jest przygotowana do programowego kontrolowanego dozowania chemikaliów do usuwania soli
fosforu. Na życzenie klienta można oczyszczalnię uzupełnić o dozownik do chemicznego usuwania fosforu. W
tym przypadku, konstrukcja oczyszczalni jest uzupełniona o pompę dozowania i zbiornik koagulantu. W
zależności od składu ścieków, wymagania stężenia fosforu na odpływie i rodzaju koagulantu potrzeba najpierw
określić potrzebne stężenie koagulantu na objętość oczyszczanych ścieków. Tzn. ilość objętościowa substancji
na 1 m3 ścieków. Jednostka sterowania zna ilość wody pompowanej do aktywacji podczas napełniania z
poziomu minimalnego do maksymalnego. Po napompowaniu aktywacji do poziomu maksymalnego stosuje się
dawka substancji chemicznych w ilości takiej, aby po zmieszaniu osiągnąć pożądane stężenie koagulantu.
Jednakże nie następuje sedymentacja natychmiast, ale napełnianie wiążące się z napowietrzaniem aktywacji,
które trwa przez ustawiony czas (zazwyczaj 5 min), jednak musi być dłuższa niż czas pracy pompy dozującej).
Zapewnia dokładne dawkowanie substancji chemicznych przy różnym obciążeniu hydraulicznym oczyszczalni.
Następnie jest wykonywany kolejny etap - sedymentacja. Jeśli do jednostki sterującej zostanie zadana objętość
zbiornika na chemikalia i moc pompy dozującej, wyświetlacz wyświetla liczbę dni pozostałych do opróżnienia
zbiornika.
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6.

REGULACJA TRYBU PRACY OCZYSZCZALNI (W ZALEŻNOŚCI OD ILOŚCI ŚCIEKÓW)

TRYB AUTOMATYCZNY
Podczas rozruchu oczyszczalni ścieków do jednostki sterującej jest zadana powierzchnia aktywacji i
projekt pojemnościowy oczyszczalni, tj. maksymalna ilość ścieków, jaką posiada zaprojektowana
oczyszczalnia. Jednostka sterowania następnie porównuje rzeczywiste ilości oczyszczanych ścieków,
które są odprowadzone z aktywacji z ilością zaprojektowaną. Jeżeli rzeczywista ilość jest większa niż
90% objętości zaprojektowanej, oczyszczalnia pracuje na 100%, tzn., że dmuchawa działa
nieprzerwanie 24 godziny na dobę. W przypadku, gdy rzeczywista ilość ścieków jest mniejsza niż
90% objętości zaprojektowanej, rozpoczyna się płynnie regulować (obniżać) wydajność dotleniania
oczyszczalni.
Regulacja polega na tym, że w trakcie napełniania aktywacji, która jest połączona z
napowietrzaniem, dmuchawa w określonych odstępach czasu wyłącza się i włącza. Ustawiona
minimalna długość fazy nitryfikacji jest tak przedłużona, ponieważ czas, gdy dmuchawa jest
wyłączona do pomiaru długości fazy przepływowej nie jest zaliczana. W fazie powrotnej i w czasie
pozostałych części fazy przepływowej dmuchawa nie jest wyłączona. Regulacja jest zakończona, przy
obniżonej wydajności czyszczenia na 10% pojemności. Dmuchawa następnie podczas 120
minutowego okresu pracuje tylko 12 minut, a pozostałe 108 minut jest wyłączona.
Jeśli dojdzie do całkowitego zaprzestania dopływu do oczyszczalni a minimalna długość fazy
przepływowej jest ustawiona na przykład na 6 godzin, proces napełniania a tym i faza nitryfikacji
trwa około 50 godzin. Dopiero potem dojdzie do przełączenia do fazy powrotnej. Po przywróceniu
dopływu ścieków stopniowo wzrasta wydajność oczyszczalni. Jednakże, jeżeli wpływ jest tak
intensywny, że poziom w akumulacji wzrasta nad ustanowiony poziom, oczyszczalnia przechodzi
bezpośrednio do oczyszczania na 100%.
Rzeczywista ilość ścieków, z którą jest porównywana projektowana pojemność oczyszczalni jest określana albo
z ostatniego poprzedniego dnia lub jako średnia arytmetyczna z ostatnich kilku dni (zazwyczaj ustawione są 3
dni).
W oczyszczalniach z filtrem piaskowym część objętości wody przy czyszczeniu filtra powraca do akumulacji, a
tym samym recyrkuluje. Jednostka sterująca jednak ignoruje ten fakt a nominalne dane na wyświetlaczu
wskazujące ilość wody wyczyszczonej są powiększone o ilość wody, która wraca z powrotem. W rzeczywistości,
do oczyszczalni napłynęło zazwyczaj około 10% - 15% mniej wody niż przedstawia suma ilości określonej na
wyświetlaczu.
REGULACJA WYDAJNOŚCI W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA ZANIECZ YSZCZENIA ŚCIEKÓW
W zależności od zanieczyszczenia ścieków na wyświetlaczu jest ustawiony współczynnik zanieczyszczenia. Przy
standardowym (projektowanym) zanieczyszczeniu jest ustawiony na 10/10. Do oczyszczalni mogą płynąć
zarówno wody mocno organicznie zanieczyszczone (przywożone wody z szamb, w przypadku oszczędzaniu
wody, przemysł spożywczy, itp.) i wody rozcieńczone (przy marnowaniu wody, wody gruntowe, itp.) Regulacja
tylko wg ilości ścieków nie jest w takich przypadkach optymalna. Dlatego czas regulacji pracy dmuchawy wg
pomiaru ilości ścieków, jeszcze pomnoży się przez koeficjent zanieczyszczenia. Jeśli woda jest mocno
zanieczyszczona, określa się współczynnik większy niż 10/10 i obliczony czas pracy dmuchawy w zależności od
ilości wody zostanie przedłużony. W rozcieńczonych ściekach współczynnik zanieczyszczenia przeciwnie
ustawia się na mniej niż 10/10 i czas pracy dmuchawy ulega skróceniu. W przypadku wyższej koncentracji
zanieczyszczenia ścieków niż jest standard jest fabrycznie ustawiony współczynnik 13/10.

TRYB MANUALNY
Jeśli oczyszczalnia była wyłączona przez długi czas lub miała awarię potrzeba, aby dmuchawa przez kilka dni
pracowała bez przerwy. Następnie należy ręcznie ustawić tryb 100%, tj. bez wyłączania dmuchawy. Dotyczy to
również silnie zanieczyszczonych ścieków, gdy konieczne jest stałe używanie maksymalnej zdolności natleniania
ścieków.

TopolWater

WZNOWIENIE PRACY OCZYSZCZALNI PO PRZERWIE W ZASILANIU
Po przerwie w zasilaniu i po uruchomieniu oczyszczalni, najpierw potrzeba zmierzyć poziom wody w aktywacji.
Jeśli poziom wody jest poniżej poziomu maksymalnego, następuje faza napełniania i rozpoczyna się pomiar
początku fazy nitryfikacji. Napełnianie jest zakończone po osiągnięciu maksymalnego poziomu w ciągu 10
minut lub w przypadku osiągnięcia maksymalnego poziomu wcześniej. Po przywróceniu zasilania oczyszczalnia
zostanie zawsze wprowadzona w tryb automatyczny!

POMIAR POZIOMU WODY
Jednostka sterująca czujnikami ciśnienia mierzy oddzielnie poziom w akumulacji i poziom aktywacji. Pomiar
przeprowadza się za pomocą dwóch sond ciśnienia. Każda jest umieszczona w jednym z dwóch zbiorników.
Ciśnienie hydrostatyczne wody jest przekazywane z rur z tworzywa sztucznego znajdujących się w zbiornikach,
z zastosowaniem dwóch cienkich rurek do jednostki sterującej. Aby przekazywanie ciśnienia hydrostatycznego
było niezawodne, do rur jest doprowadzana niewielka ilość powietrza z dmuchawy. Na wyświetlaczu jednostki
sterowania zostaje wyświetlana głębokość zanurzenia końca rury poniżej aktualnego poziomu.
Rozprowadzenie powietrza pod ciśnieniem do czujników musi być szczelne. Jeśli dmuchawa działa a czujniki nie
zmierzą ciśnienia, jednostka sterowania sygnalizuje usterkę dmuchawy.
W akumulacji koniec rury pomiarowej jest zawsze umieszczony 10 cm nad dnem, natomiast w komorze
aktywacji 100 cm nad poziomem dna. Jeśli wysokość sondy, w jednym ze zbiorników jest zmieniona, należy
wówczas zmienić wartość rzeczywistą za pomocą menu sterownika. Wyświetlacz zawsze pokazuje rzeczywistą
wartość poziomu wody, co oznacza, że wysokość pomiarowa czujnika jest sumowana z mierzoną wartością
poziomu.

7.

JEDNOSTKA STERUJĄCA

A

Przycisk A

1

Napełnianie aktywacji

7

B

Przycisk B (informacja o awarii)

2

Sedymentacja

8

EKO mode

3

Przygotowanie dekantera

9

Dozowanie

4

Odmulanie

10

Ustawienia

5

Wypompowanie oczyszczonego
ścieku
Denitryfikacja

11

Połączenie z siecią Wi-Fi

12

Alarm dźwiękowy

6

WWTP treating process

Rysunek: Opis modułu sterowania.

PANEL KONTROLNY
PODSTAWOWE STANY
Diody podświetlają się odpowiednio w zależności od bieżącej fazy procesu oczyszczania:
„1“ Faza napełniania
„2“ Faza sedymentacji
„3“ Faza napełniania dekantera oczyszczoną wodą
„4“ Faza pompowania osadu
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„5“
„6“
„7“
„8“

Faza pompowania oczyszczonego ścieku
Faza denitryfikacji
Załączony jest tryb czyszczenia od 1-100% np. oczyszczony ściek jest wyprowadzany wylotem odbiornika
Załączenie trybu EKO, jeżeli nie podświetla się jednocześnie dioda „8” i „7”, oczyszczalnia załączona jest
we wskazanym trybie
„9“ Faza dozowania koagulantu
„10“ Sygnalizacja bieżącego program np. lampy UV
„11“ Informacja o podłączenia do sieci Wi-Fi
„12“ Informacja o wystąpieniu błędu/erroru (niestandardowa opcja procesu)
„12“ Podświetlenie- poważny error (wymagana jest niezwłoczna kontrola wnętrza oczyszczalni, zagrożony
wylot/nieoczyszczone ścieki)
Table no. 1: Malfunctions scheme
MANIFESTED BY

REASON

Awaria dmuchawy

DIODE

2

CAUSE
-

Dmuchawa nie
pracuje

-

Dmuchawa pracuje
Sonda ciśnieniowa nie
dostaje ciśnienia

Sygnalizacja jednostki sterującej

AWARIA

- Awaria dekantera,
ramie dekantera unosi
się
KOMORA AKTYWACJI
Opróżnianie komory
aktywacji trwa dłużej
niż 60 minut

WADLIWOŚĆ

Przekroczenie
poziomu awaryjnego
trwa dłużej niż 30
minut

Poziom ścieku w
zbiorniku akumulacji
nie opada dłużej niż,
przez okres czasu
przewidziany na fazę
napełniania

1

8
mruga

- Niedrożność pompy
mamutowej ścieku
surowego
- Niedrożność filtra
grubych zanieczyszczeń
- Niedrożność dysz
napowietrzających
- Nadmierny napływ
ścieków do komory
akumulacji

Awaria pompy mamutowej napełniania
aktywacji lub czystej wody. Pompa nie ma
odpowiedniego ciśnienia
- Sprawdź ciśnienie w wężykach
doprowadzających podczas napowietrzania
akumulacji oraz filtra piaskowego. W przypadku
zbyt niskiego ciśnienia ustaw ciśnienie na wartość
przynajmniej 24 kPa.
- Sprawdź działanie elektrozaworu- funkcja nr 2

Poziom ścieku w komorze aktywacji jest poniżej
łokcia dekantera
- Ustaw ramię poniżej poziomu wody w komorze
aktywacji
- Sprawdź na jednostce sterującej ustawienia
poziomu minimalnego komory aktywacji
- Sprawdź zanurzenie sony ciśnieniowej w
komorze aktywacji
- Oczyść pompę mamutową ścieku surowego
- Oczyść filtr grubych zanieczyszczeń
- Sprawdź i oczyść dysze napowietrzające pompę
mamutową ścieku surowego
- Sprawdź objętość ścieków

- Nadmierny napływ
ścieków do komory
akumulacji

- Sprawdż ilość ścieków, doprowadzanych z
domu/obiektu użytkowego

- Niedostateczne
podniesienie ścieku w
pompie mamutowej
ścieku surowego

- Sprawdź pompę napowietrzającą

8

- Sprawdź szczelność przewodów połączonych z
sondą ciśnieniową (sonda musi bomblować)

Wyciek z łokcia dekantera
- Wymontuj dekanter; ramie ustaw w pozycji
pionowej i napełnij wodą. W ten sposób
sprawdź szczelność dekantera.

5

- Awaria dekantera jego
ramie pozostaje
zatopione

KOMORA
AKUMULACJI
Przekroczenie
poziomu awaryjnego
trwa dłużej niż 30
minut

METHOD OF REMOVAL
- Napraw dmuchawę (w razie jej przegrzania
wyłącz ją aż do momentu ostygnięcia

Pompa mamutowa
ścieku surowego
pracuje, ale przerzuca
niedostatecznie dużo
względem napływu
ścieków surowego

- Check or clean the air inlet nozzle to the raw
sewage air-lift pump
- Clean the raw sewage air-lift pump
- Clean the primary dirt filter including openings
- Check the volume of wastewater

TopolWater

Faza denitryfikacji
przekracza limit
czasowy

NIEDOSTATECZNIE DOBRA JAKOŚĆ WODY
NA ODPŁYWIE

Występowanie piany
biologicznej

Osad na odpływie
oczyszczalni

Niedostateczne
oczyszczenie ścieku
np. mętna,
nieprzejrzysta woda

4

- Niska wydajność pompy
mamutowej nadmiaru
osadu

- Clean the excess sludge air-lift pump
- Check, or clean the nozzle on the air-lift pump

- Charakterystyka ścieków– sprawdź w rozdziale 12
- Niedostatecznie sedymentujący
drobny osad

- Check the output of the blower
- Material overload of the WWTP
- Heavy chemical contamination

- Nadmiar osadu w zbiorniku
(pobierz do słoika próbkę z
mieszanką) ze zbiornika aktywacji
-

- Sprawdź pompę mamutową
odmulania
- Usuń nadmiar osadu z oczyszczalni

- Pompa mamutowa “odmulania”
jest zatkana osadem

- Oczyść pompę mamutową
odmulania

- Przeciążenie oczyszczalni

- Zwiększ wydajność dmuchawy

- Dmuchawa nie dostarcza
dostateczniej ilości powietrza
- Nieprawidłow ustawiony
współczynnik zanieczyszczenia

- Sprawdź pracę dmuchawy,
elektrozawór oraz napowietrzanie
- Napraw dmuchawę
- Zwiększ współczynnik efektywności
oczyszczania

USTAWIENIA WI-FI
Oczyszczalnie TOPAS, wyposażone w nowoczesne jednostki umożliwiają odpowiednie zaprogramowanie
ustawień i parametrów oczyszczalni oraz kontrolę procesu i parametrów pracy za pośrednictwem aplikacji
połączonej z siecią Wi-Fi.
PODŁĄCZENIE OCZYSZCZALNI
Aby użyć jakiegokolwiek urządzenia Android lub Windows OS należy wybrać sieć Wi-Fi, za pomocą której
możliwe będzie połączenie z oczyszczalnią.
SSID: Topas- numer seryjny oczyszczalni, hasło: tom123456
Jeżeli smartfonie nie posiada zainstalowanej aplikacji, istnieje możliwość, aby sprawdzić pracę oczyszczalni za
pośrednictwem przeglądarki internetowej, wpisując poniższy adres:
http://www.topol.tom
Po wprowadzeniu adresu na ekranie pojawi się strona startowa, na której przedstawione są wszystkie
podstawowe parametry pracy oczyszczalni.
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PODSTAWOWE INFORMACJE O PRACY

USTAWIENIA OCZYSZCZALNI
Po wciśnięciu ikony
na ekranie pojawią się wszystkie parametry i ustawienia, dotyczące pracy
oczyszczalni, które użytkownik może zmienić we własnym zakresie.

TopolWater

PODSTAWOWE USTAWIENIA
Użytkownik może ustawić dowolne parametry oraz sygnalizację alarmową/dźwiękową, w zależności od miejsca
usytuowania oczyszczalni.

Język, data i czas

Ustawienie bieżącej fazy, za
pomocą trybu ręcznego

Ustawienie parametrów
kontr. i współczynnika
zanieczyszczeń

Napełnienie i ilość
chemikaliów w
zbiorniku
0

Dozowanie chemii

Częstotliwość alarmów na 1
minutę

Czas wysłania wiadomości SMS

Inne parametry dotyczące
awarii

*PARAMETRY GSM
Tabela nr 2: Inne dodatkowe ustawienia/możliwości

Numer telefonu 1-3 (GSM)

SMS sending

Numer telefonu, do modułu GSM, użytkownik dodaje
za pośrednictwem ustawień aplikacji. Wprowadzone
numery uprawnione są do sterowania procesem
oczyszczania oraz wprowadzaniem modyfikacji w
ustawieniach.
Informacja o nieprawidłowościach w pracy
oczyszczalni wysyłana jest wiadomością SMS.
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8.

WYMOGI SANITARNE

WENTYLACJA
Powietrze z zewnątrz zasysane jest do wnętrza oczyszczalni poprzez rurę wlotową z przestrzeni ponad dachem
budynku. Jeśli system kanalizacyjny nie jest odpowiednio odpowietrzony (jak ma to miejsce w przypadku
obiektów starego budownictwa, wśród których zawór próżniowy montowany jest na ostatnich piętrach
budynku) wentylacja oczyszczalni odbywa się poprzez w rurę wylotową do otoczenia, co nie stanowi dobrego
rozwiązania. Podczas regularnej pracy oczyszczalni nie powstają substancje odorowe, ponieważ nie zachodzą w
niej procesy beztlenowe.
HAŁAS
Poziom hałasu pracującej dmuchawy podany jest w każdej instrukcji jej użytkowania. Dmuchawy znajdują się
pod szczelnie izolowaną pokrywą, dlatego też praca oczyszczalni wyposażonych w dmuchawy membranowe
jest prawie bezgłośna. Dmuchawy rotacyjne (380 V) zwykle są instalowane w dźwiękoszczelnych pokrywach.

9.

URUCHOMIENIE OCZYSZCZALNI

ZASASY PRAWIDŁOWJ INSTALACJI, URUCHOMIENIA ORAZ ROZRUCHU OCZYSZCZALNI
Podczas instalacji oczyszczalni należy ściśle przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcji, zwłaszcza w kontekście
osadzenia oczyszczalni na przystosowanym gruncie oraz zapełniania jej wodą, podczas zasypywania.
Przy uruchomieniu oczyszczalni poziom wody w komorze aktywacji musi znajdować się pomiędzy poziomem
minimalnym a maksymalnym tzn. musi być przynajmniej 10 cm wyższy od ruchomej części ramienia dekantera i
osadzonej poziomi rurki. Ramię dekantera należy zwolnić ze stałej pozycji, na czas transportu. Koniecznym jest
także, aby napełnić dekanter wraz z zasobnikiem czystą wodą.
Po podłączeniu oczyszczalni do zasilania elektrycznego, a także połączenia oczyszczalni z rurą doprowadzającą
oczyszczalnia wchodzi w normalny tryb pracy. O ile zbiornik aktywacji nie zostanie zaszczepiony zaszczepką z
innej oczyszczalni rozruch trwać może około 1 miesiąca. Początkowo drobny osad, zwykle jasno brązowy,
pojawia się po około 10 dniach od rozpoczęcia pracy oczyszczalni. Po tym czasie zaobserwować można znaczącą
poprawę jakości odprowadzanego ścieku. Następnie osad w komorze aktywacji ciemnieje (przybiera barwę
ciemno brązową) i staje się grubszy. Po okresie rozruchu ściek odprowadzany osiąga prawidłowe parametry
jakościowe, o czym świadczy przejrzystość wody, która pozbawiona jest jakiejkolwiek woni. Do czasu, kiedy
osad w komorze aktywacji nie stanie się dostatecznie gęsty (14-30 dni), w zbiorniku aktywacji pojawić się może
dość duża ilość piany, powstającej na skutek stosowanych w domostwach detergentów. Wraz z rozrostem
osadu czynnego, obserwować będzie można stopniowe zanikanie piany. W okresie rozruchu oczyszczalni należy
maksymalnie ograniczyć stosowanie detergentów i co najważniejsze należy ograniczyć do minimum
użytkowanie zmywarek oraz pralek, ze względu na substancji chemiczne podnoszące poziom pH ścieku.
Aby przyspieszyć proces rozruchu oczyszczalni istnieje możliwość zaczepienia jej inokulum, pobranym z innej
oczyszczalni. Osad musi zostać powoli wlany do przestrzeni komory akumulacji, skąd stopniowo przenoszony
do komory aktywacji, za pośrednictwem filtra grubych zanieczyszczeń. Jeżeli osad jest biologicznie aktywna
proces adaptacji potrwa kilka dni. Czasem, choć rzadko, zdarza się jednak, że zaszczepka nie przyjmie się w
nowym środowisku, przez wzgląd na odmienne warunki eksploatacji i wówczas obumrze. Proces rozruchu
uznać można za udany w momencie, w którym oczyszczalnia będzie w stanie prowadzić sobie z chemią oraz
detergentami, ogólnie dostępnymi na rynku, dopływającymi z obiektów mieszkalnych. Zakończenie procesu
rozruchu oczyszczalni stwierdza się poprzez pobranie próbki ścieku oczyszczonego do analizy, w celu
sprawdzenia czy ściek spełnia kryteria jakościowe.
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Rysunek nr 8: Oczyszczalnia przed rozruchem

KONTROLA ILOŚCI OSADU W KOMORZE AKTYWACJI
Jeżeli osadu jest mniej niż 1/3 objętości zbiornika, rozruch oczyszczalni nie został jeszcze
zakończony. Jeśli osadu jest więcej, nie następuje żadne odmulanie lub zbiornik osadu jest już
napełniony. Oznacza to, że oczyszczalnia jest przeciążona i wymaga opróżniania.

Po napełnieniu zbiornika

Po 5 minutach

Po sedymentacji

Do przezroczystego pojemnika o pojemności 0,2 do 1 litra należy nabrać mieszaninę aktywacyjną i
pozostawić na 20 minut. Po tym czasie pozostaje w dolnej części osadzony osad czynny a powyżej warstwa
wody oczyszczonej. Różnica między czystą wodą i osadem musi być wyraźnie widoczna. Osad ma objętość
około 30% objętości pojemnika i około 70% składa się z czystej wody.
Rys. 9. Kontrola ilości osadu w komorze aktywacji.

10.

OBSŁUGA I KONSERWACJA OCZYSZCZALNI

Obsługa, czyszczenie i konserwacja oczyszczalni ścieków jest maksymalnie uproszczona. Przy normalnych
ściekach, nie wymaga żadnych regulacji i pracuje w trybie automatycznym, w zależności od aktualnej ilości
ścieków. Wszystkie możliwe usterki, z wyjątkiem dużego zamulenia oczyszczalni, są wskazywane przez
jednostkę sterującą. Jeśli wystąpi błąd, należy postępować zgodnie z rozdziałem "Schemat możliwych usterek,
ich przyczyny i sposoby usuwania." Rutynową konserwację prewencyjną oczyszczalni ścieków zaleca się
wykonać zgodnie z tabelą poniżej w odpowiednich okresach.
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Tab.3. Okresowe sprawdzenie pracy oczyszczalni.
1x dziennie

- Kontrola sygnalizacji świetlnej lub alarmowej prawidłowej pracy oczyszczalni

1x tygodniowo

- Wzrokowa kontrola jakości oczyszczonej wody i ogólnego działania OŚ - przez odkrycie pokrywy

1x na 6 miesięcy

- Czyszczenie filtra dmuchawy - inne zadania, zgodnie z instrukcją producenta
- Kontola koncentracji osadu lub opróżnienie zbiornika nadmiaru osadu
- Kontrola lub/i mycie pompy mamutowej filtra grubych zanieczyszczeń

W razie potrzeby lub 1x na
2 lata

-

1x na 2 lata

- Wymiana prewencyjna membran sprężarki membranowej

1x na 3 lata

- Całkowite wypompowanie I wyczyszczenie komory akumulacji oraz aktywacji od zmineralizowanego
osadu

1x na 10 lata

- Wymiana elementów napowietrzania (wykonuje wykwalifikowany technik serwisu)

Mycie I kalibracja dysz napowietrzających oraz sond ciśnieniowych
Mycie pomp mamutowych
Mycie systemu dekantacji
Całkowite mycie komory akumulacji z pozostałości tłuszczy oraz tworzyw sztucznych

Z punktu widzenia konserwacji i serwisu ogólnie obowiązuje, że wszystkie elementy technologiczne
oczyszczalni ścieków można łatwo wyjąć i oczyścić poza oczyszczalnią (z wyjątkiem systemu napowietrzania w
większych typach oczyszczalni). Podczas ponownego montażu należy przestrzegać umieszczania, połączenia i
położenia wszystkich wyjętych elementów.
Po wszelkiej manipulacji z urządzeniem dekantacyjnym potrzeba dekanter i zbiornik wody wyczyszczonej
napełnić czystą wodą!
Praca oczyszczalni jest w pełni automatyczna i nie wymaga regulacji i ustawień. Należy od czasu do sprawdzić
prawidłowe działanie oczyszczalni wizualnie po odsłonięciu pokrywy. Obowiązkiem obsługi oczyszczalni jest
prowadzenie zapisów wykonanej konserwacji. Do tych zapisów jest tabela nr 9. Działania opisane jako
konserwacja nie są objęte gwarancją producenta.
ODMULANIE OCZYSZCZALNI
Urządzenie wyposażone jest w oddzielny zbiornik osadu. Zbiornik osadu może być wywożony okresowo lub
częściej, jeżeli stężenie szlamu w aktywacji przekracza 30 do 50% objętości, po sedymentacji, trwającej 20
minut. Jeżeli zbiornik osadu jest pełny, osad wraca przez zbiornik wody wlotowej z powrotem do aktywacji i
wzrasta stężenie osadu w aktywacji. Odmulanie zbiornika osadu jest wykonywane pompą szlamową, w
większych oczyszczalniach samochodem na fekalia. Podczas odmulania oczyszczalni zbiornik osadów jest
całkowicie wyczerpany. Jeśli zbiornik osadu jest napowietrzany, wypompowany osad ze zbiornika osadu jest
stabilizowany tlenowo (biologicznie nieaktywny). Nie jest, ale zabezpieczony bakteriologicznie. Jeżeli potrzeba
szlam zabezpieczyć bakteriologicznie, należy go wymieszać z wapnem najlepiej w proszku i zrobić to jeszcze w
osadniku. Podczas pompowania samochodem na fekalia, który ma większą objętość niż objętość zbiornika
osadu, należy wypompować i zbiornik wyrównujący (akumulacyjny), w którym osad ma zwykle warstwę około
0,5 m powyżej dna. To przedłuża termin dalszego wywiezienia osadu.
MYCIE FILTRA PIASKOWEGO*
W normalnych warunkach pracy filtr piaskowy jest czyszczony automatycznie każdorazowo przed każdą fazą
wypompowywania aktywacji, podczas napełniania dekantera. Sprężone powietrze doprowadzane jest do filtra
pod podwójnym dnem i przenika poprzez otwory filtra do powierzchni piasku, który podczas mieszania
powoduje zmętnienie powierzchni.
W sytuacji wycieku znacznej ilości osadu (np. z powodu nieregularnego opróżniania komory nadmiaru osadu) i
przestrzeń filtra piaskowego stanie się niedrożna, komora musi zostać umyta ręcznie wodą pod ciśnieniem.
Osad zwykle zatyka jedynie powierzchnię zewnętrzną powierzchnię piasku w komorze (mniej niż 10 cm),
dlatego też czasami wystarczy oczyścić tą warstwę wodą pod wysokim napięciem. Jeśli koniecznym jest
przemycie całej powierzchni warstwy piasku, proces mycia filtra piaskowego jest następujący:
•
•
•
•
•

Wężyk powietrza zdejmowany jest z rurki używanej do mycia filtra piaskowego,
Końcówkę rurki należy przymocować do węża ciśnieniowego,
Woda jest puszczana do węża,
Poziom wody jest kontrolowany, dlatego też ciśnienie nie przekroczy 50 kPa (5 cm słupka wody),
Powierzchnia filtra jest mącona mechanicznie (np. przez pręt/łatę),
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•
•
•
•

11.

Zmętniona woda jest przepuszczana z przestrzeni filtra piaskowego przelewem awaryjnym prosto do
zbiornika akumulacyjnego,
Filtr piaskowy jest myty przez kilka minut, w zależności od poziomu zanieczyszczenia,
Na końcu procesu mycia woda musi zostać całkowicie oczyszczona, ponieważ przy prawidłowej pracy
filtr piaskowy w wyczyści się w fazie normalnej pracy,
Dalej wprowadzamy oczyszczalnie do trybu normalnej pracy tj. odłączamy wąż z wodą i ponownie
podłączamy wężyk powietrzny.

OCENA JAKOŚCI PRACY OCZYSZCZALNI W OPARCIU O BADANIA JAKOŚCI ŚCIEKÓW
OCZYSZCZONYCH

Kiedy oczyszczalnia TOPAS pracuje prawidłowo woda na odpływie jest czysta, przejrzysta i pozbawiona
zapachu. Jeżeli powyższe kryteria nie zostały spełnione, może to oznaczać jeden z poniższych problemów.

MĘTNA WODA NA ODPŁYWIE
W tym przypadku mamy do czynienie z wodą niedoczyszczoną. Zazwyczaj dochodzi do tego w początkowym
okresie działania oczyszczalni ścieków, kiedy nie wytworzyła się dostateczna ilość mułu aktywnego. Taka
sytuacja może trwać około miesiąca. Drugim powodem może być pogorszenie jakości chemicznej ścieków
np. obniżenie pH, szybki spadek temperatur lub zanieczyszczenie chemiczne np. intensywne pranie silnymi
detergentami, ewentualnie woda ze zmywarki. Wada ta z czasem zanika o ile wszystko działa prawidłowo.
Trwale zamulona woda na odpływie oznacza przeciążenie oczyszczalni lub niedostateczną ilość tlenu w
aktywacji. Może to być spowodowane nieszczelnością w rozprowadzeniu powietrza lub zbyt dużym
ograniczeniem pracy, źle ustawionym wskaźnikiem zanieczyszczenia. Niedostatek powietrza przejawia się
również nieprzyjemnym zapachem.

PIANA NA POWIERZCHNI KOMORY AKTYWACJI
PIANA DETERENTÓW
To rzadka i w większości przypadków biała piana, która jest spowodowana przez detergenty. Biodegradacja
tych substancji jest stosunkowo szybka. Warunkiem jest wystarczająca ilość osadów biologicznych w
oczyszczalni ścieków. Występowanie piany jest wynikiem małej ilości osadu w aktywacji lub ekstremalnych
ilości detergentów. Niewielka ilość osadu występuje zwykle po wprowadzeniu oczyszczalni ścieków do
eksploatacji lub przez pomyłkę ręcznie ustawionym 100% trybie, gdy osad biologiczny posiada mało
składników odżywczych i powoli jest mineralizowany.
BIOLOGICZNA PIANA
Na niektórych oczyszczalniach dochodzi do występowania pian biologicznych. Nie jest to techniczna
wada oczyszczalni, która byłaby objęta gwarancją producenta. Piana powstaje wyłącznie ze względu
na charakter ścieków. Chodzi o grubą (jak śmietana), jasną lub ciemno brązową pianę, która
powstaje przy napowietrzaniu zbiornika aktywacyjnego. Jeżeli w niektórych oczyszczalniach
dochodzi do powstawania pian biologicznych, nie jest usterka techniczna oczyszczalni. Piana to
biologicznie aktywny szlam, który skutecznie oczyszcza wodę, ale ma złą własność, jest lżejsza od
wody. Zasada biologicznego oczyszczania przez osad czynny opiera się na fakcie, że osad jest cięższy
od wody i po przerwaniu napowietrzania aktywacji osiada na dnie. Jeśli rozmnożą się tak zwane
bakterie nitkowate, wytworzą się skupiska piany, która z kolei jest lżejsza od wody i pozostaje na
powierzchni. Przy wycieku do odpływu pogarsza się jakość wyczyszczonej wody i dochodzi do
poważnych problemów.
W niektórych oczyszczalniach ścieków piana biologiczna praktycznie jest nieobecna, w niektórych,
tylko w pewnych porach roku - zwykle przy zmianach temperatury (wiosną i jesienią), w niektórych
problemy są bardziej trwałe. Przy tym oczyszczenie nie różnią się od siebie ani konstrukcją ani
sposobem działania. Instrukcje dotyczące usuwania piany biologicznej nie są nigdy jednoznaczne i
stuprocentowo niezawodne.
Co zazwyczaj lubią bakterie nitkowate:
•
•

Tłuszcze ogólnie, a zwłaszcza przepalone tłuszcze roślinne,
Stary osad w zbiorniku aktywacyjnym,
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• Warunki aerobowe z dużą ilością powietrza.
Dlatego niezbędne jest, aby spróbować ustalić środowisko, które nie odpowiada bakteriom nitkowatym:
•
•

Ograniczyć tłuszcze w ściekach
Częściej wykonywać odmulanie oczyszczalni – znacznie częściej niż jest to zalecane w
niniejszej instrukcji.

System TOPAS nie posiada osadnika wtórnego i czysta woda jest pompowana z warstwy około 20
cm poniżej powierzchni aktywacji. Dlatego, w porównaniu do innych systemów (z osadnikiem
wtórnym) zwykle piana biologiczna nie pogarsza parametrów odpływu, ponieważ podczas
pompowania czystej wody pozostaje piana na powierzchni a osad na dnie aktywacji. Do odpływu
jest pompowana warstwa wody, która nie jest zanieczyszczona pianą lub osadem.

SUBSTANCJE SZKODLIWE DO OCZYSZCZALNI
Poprzez zróżnicowany rynek oraz wprowadzane regularnie innowacje nie ma możliwości sporządzenia jednej,
pełnej listy substancji chemicznych, szkodliwych dla oczyszczalni. Można jednak stwierdzić, że im mniej
chemikaliów dociera do oczyszczalni, tym lepiej dla jej mikroflory. W małych ilościach prawie wszystkie
dostępne na rynku substancje mogą trafić do oczyszczalni i zostaną biologicznie przetworzone. Zwiększony
napływ substancji chemicznych może jednak tymczasowo negatywnie wpłynąć na jakość ścieku oczyszczonego
(np. w weekendy podczas prania), jednak ulega on poprawie w ciągu 1-2 dni. Należy jednak uważać na dwie
grupy środków chemicznych:
Po pierwsze środki dezynfekujące i biobójcze użyte w zbyt dużym stężeniu stwarzają ryzyko przedostania się do
zbiornika aktywacji i neutralizacji całej zawartej w nim mikroflory bakteryjnej. W stężeniach stosowanych
zwykle do dezynfekcji toalet czy mycia podłóg zostaną one zneutralizowane w komorze akumulacji, w którym
dopływający ściek oczyszczany jest mechanicznie a nie biologicznie. Są to substancje oparte o chlor,
chlorowodorek sodu oraz substancje biobójcze.
Drugim rodzajem substancji potencjalnie szkodliwych są substancje chemiczne zmieniające stężenie pH albo do
alkalicznego albo zasadowego. Substancje te, wykorzystywane do czyszczenia rur odpływowych, oparte są o
wodorotlenek sodu albo kwas chlorowodorowy, zatem ponownie należy uważać, aby nie przekraczać zwykłego
stężenia substancji. Detergenty zwykle należą do grupy substancji alkalicznych, zmieniających pH, bez względu
na to czy zawierają fosfor czy też nie. Kolor ścieku w komorze akumulacji zmienia się wówczas do lekko
brązowego albo nawet żółtego a ściek zwykle zmienia swoją strukturę (staje się błotnisty). Należy wówczas
zatrzymać pracę zmywarki oraz pralki, aby zmierzyć poziom pH w komorze aktywacji i wyregulować pH do
wartości 7,0. Dla pH mierzonego i regulowanego należy używać tych samych zasobów jak w przypadku tych
stosowanych na basenach, gdzie poziom pH również utrzymany być musi na poziomie 7,0. Możliwe jest także
zwiększenie dopływu ścieków do oczyszczalni, co doprowadzi do rozcieńczenia ścieku i obniżenia stężenia pH.
W momencie, w którym osad staje się czarny, poziom pH obniżony został poniżej 7,0.
CO BEZWZGLĘDNIE NIE MOŻE DOPŁYWAĆ DO OCZYSZCZALNI?
• Gazety;
• Ręczniki papierowe, tampony i podapaski;
• Materiały sztuczne (w tym prezerwatywy);
• Lekarstwa i trucizny;
• Ropa oraz substancje olesite;
• Deszczówka oraz wody płynące.
CO MOŻE DOPŁYWAĆ DO OCZYSZCZALNI W OGRANICZONYM STĘŻENIU ?
• Woda pochodząca ze zmywarek podczas rozruchu oczyszczalni;
• Substancje zmieniające pH ścieków (kwasy i ługi);
• Środki dezynfekujące;
• Tłuszcze i oleje (jedynie w ilości w jakiej zwykle pochodzą z mycia naczyń).
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POBÓR PRÓBEK/OCENA WYDAJNOŚCI
POBÓR PRÓBEK ŚCIEKU OCZYSZCZONEGO
Próbki ścieku oczyszczonego pobierane są z bezpośrednio z odpływu, wewnątrz oczyszczalni do czystego oraz
szczelnie zamykanego słoika, pojemnika lub innego naczynia. Nie ma potrzeby wykonania specjalnego punktu
poboru za oczyszczalnią. Próbka ścieku oczyszczonego musi niezwłocznie zostać przetransportowana do
akredytowanego laboratorium po to, aby uzyskać miarodajny wynik badania.
POBÓR PRÓBEK ŚCIEKU SUROWEGO
Pobór próbek ścieków do badań zdarza się sporadycznie. Próbkę do badań należy pobrać w następujący
sposób:
1.

Wyłącz oczyszczalnie w momencie, w którym poziom ścieków w komorze akumulacji spadł do
minimum.

2.

Oczyszczalnia pozostaje wyłączona do momentu, w którym poziom ścieków w komorze akumulacji
wypełni się do poziomu awaryjnego tj. 5 cm poniżej przelewu awaryjnego.

3.

Po osiągnięciu pożądanego poziomu ponownie uruchom oczyszczalnie oraz ręcznie załącz elektrozawór
w celu zamieszania zawartości w komorze akumulacji (powinno to trwać przynajmniej 2 minuty).

4.

Po około 10 minutach po przełączeniu elektrozaworu na komorę aktywacji, kiedy komora akumulacji
nie jest już napowietrzana i mieszana pobierz z niej próbkę.

Oczyszczalnie TOPAS posiadają odowiednią rezerwę pojemności w komorach, po to, aby w zależności od
obciążanie oczyszczalni proces mógł zachodzić w sposób efektywny. Miarą efektywności procesu jest jakość
wody na odpływie.

12.

PARAMETRY PRACY W OKRESIE ZIMOWYM

Oczyszczalnie TOPAS zaprojektowane dla systemów sanitarnych o nieregularnym dopływie np. dla ścieków,
których temperatura odpowiada projektowanym temperaturom dla eksploatacji zimowej. Efektywność procesu
nitryfikacji znacząco spada przy temperaturach niższych niż 11°C. W kontekście rozkładu materii organicznej
(BZT5) oczyszczalnia pracuje niezawodnie w przedziale temperaturowym 5°C-8°C. W momencie spadku
temperatury poniżej 5°C ma to duży wpływ na efektywność procesu i potrzeba czasu, aby mikroorganizmy
zawarte w osadzie czynnym przystosowały się do obniżonej temperatury ścieków. Oczyszczalnie TOPAS
wyposażone zostały w zaizolowaną termicznie pokrywę, a cała oczyszczalnia mieści się poniżej gruntu, co samo
w sobie również gwarantuje izolację termiczną. Jeżeli temperatura zewnętrzna nie spada poniżej -25°C
przynajmniej 20% dopływających do oczyszczalni nie wymagać będzie dodatkowych działań. Przy długotrwale
utrzymujących się silnych mrozach wskazanym jest, aby został nastawiony 100% tryb ręczny, w którym
dmuchawa pracuje w trybie ciągłym, co zapewnia ciągłą recykulację wody w oczyszczalni.

13.

POSTĘPOWANIE PODCZAS WYSTĄPIENIA SYTUACJI NADZWYCZAJNYCH

PRZERWA W ZASILANIU
Podczas przerwy w zasilaniu doprowadzane ścieki kumulowane są w zbiorniku wyrównawczym i na ten czas
użytkownik musi ograniczyć dopływ ścieków do oczyszczalni, aby uniknąć ryzyka przepełnienia się zbiornika
wyrównawczego oraz odprowadzaniu surowych ścieków przelewem awaryjnym. Objętość zbiornika
wyrównawczego wynosi zwykle ok. 30% wartości średniego dobowego napływu ścieków. Po usunięciu awarii w
dostawie prądu oczyszczalnia rozpoczyna pracę w trybie automatycznym i należy wówczas ręcznie przejść w
tryb manualny.

DŁUGOTRWAŁA PRZERWA W DOPŁYWIE ŚCIEKÓW
Podczas wystąpienia przerwy w dopływie ścieków do oczyszczalni, jej wydajność jest stopniowo automatycznie
zmniejszana, aż do osiągnięcia 10% projektowanej pojemności, który nazywany jest „trybem utrzymania/stand
by”. W trybie utrzymania składniki z osadnika, w sposób kontrolowany, uzupełniają układ, w taki sposób, że
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ostatnia faza przepływowa trwa ok. 50 godzin, po której następuje faza powrotna, podczas której substrat
organiczny odprowadzany jest z osadnika do komory akumulacji. W takiej konfiguracji oczyszczalnia jest w
stanie przetrwać przerwę w dopływie ścieków nawet przez 3 miesiące, po czym powrócić do natychmiastowego
wznowienia pracy. Podczas przerwy trwającej dłużej niż 3 miesiące lub za każdym razem, kiedy oczyszczalnia
narażona jest na przerwy w dostawie energii elektrycznej przed dłuższy czas, co może prowadzić do zagniwania
ścieków i uwalniania się lotnego siarkowodoru koniecznym jest, aby odłączyć oraz zabrać z oczyszczalni
jednostkę sterującą wraz z dmuchawą oraz elektrozaworem.

NAPŁYW SUBSTANCJI TOKSYCZNYCH
Oczyszczalnie TOPAS zaprojektowane są przede wszystkim do oddzielnej kanalizacji i tylko dla
ścieków komunalnych, dlatego skażenie oczyszczalni ścieków substancjami niebezpiecznymi jest
minimalne. Przy jakimkolwiek dopływie substancji toksycznych do oczyszczalni ścieków musi być
ona wyłączona, aby zapobiec wyciekowi kontaminowanej wody i potrzeba kontaktować
wyspecjalizowaną firmę w celu bezpiecznego usuwania zawartości ścieków. Jednocześnie potrzeba
znaleźć miejsce przecieku substancji toksycznych do oczyszczalni ścieków, w celu zapobieżenia
dalszemu zanieczyszczaniu ścieków.
Oczyszczalnie TOPAS zaprojektowane są głównie do oczyszczania ścieków komunalnych, doprowadzanych do
oczyszczalni oddzielną kanalizacją, w celu uniknięcia skażenia ścieków substancjami niebezpiecznymi. Przy
jakimkolwiek dopływie substancji toksycznych koniecznie musi zostać ona wyłączona, w celu zapobiegnięcia
wyciekowi kontaminowanej wody, a także należy wezwać odpowiednią firmę, wyspecjalizowaną w usuwaniu
skażonych ścieków. Należy również odnaleźć miejsce przecieku substancji toksycznych do oczyszczalni, w celu
zapobieżenia dalszemu zanieczyszczaniu ścieków.

POŻAR LUB POWÓDŹ
W przypadku wystąpienia pożaru, powodzi lub podobnego zagrożenia, wykonaj następujące czynności:
•
•

W pierwszej kolejności należy bezwzględnie odłączyć zasilanie prądu wyłącznikiem elektrycznym
oczyszczalni!
Jeśli jest taka możliwość i nie stanowi to bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia, należy
usunąć z oczyszczalni wszelkie elementy, które mogą zostać uszkodzone przez wodę lub ogień oraz
schować je w bezpiecznym miejscu (w szczególności, jeśli jest to jedno z urządzeń elektrycznychdmuchawa, elektrozawór lub jednostka sterująca).

DŁUGOTRWAŁY SPADEK TEMPERATURY
Jeśli oczyszczalnia jest długotrwale narażona na działanie mrozu (-20°C lub mniej), należy wprowadzić ją w 100
% tryb ręczny (bez wyłączania dmuchawy) po to, aby zapewnić stałą cyrkulację wody w oczyszczalni. Jeśli
jednak doszło już do częściowego zamrożenia wody lub ścieków w niektórych komorach, zaleca się
doprowadzenie do oczyszczalni możliwie jak największej ilość ciepłej wody, aby bezpośrednio wypełnić nią
zamrożone komory. Postaraj się rozpuścić lód w oczyszczalni lub przynajmniej go rozbić, aby zapobiec dalszemu
rozszerzaniu się lodu w komorze. Po przywróceniu recyrkulacji wody należy ustawić na sterowniku 100 %
wydajność pracy oczyszczalni.

TopolWater

14.

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI OCZYSZCZALNI

Podczas wszystkich czynności związanych z obsługą oraz konserwacją oczyszczalni postępuj ze ściśle
określonymi instrukcjami eksploatacji oczyszczalni, aby nie stwarzać zagrożenia nie tylko dla własnego zdrowia i
życia, ale także życia osób znajdujących się w pobliżu urządzenia.
Przestrzegaj następujących zasad:

15.

•

Podczas obsługi oczyszczalni używaj odzieży ochronnej, w celu uniknięcia kontaktu ze ściekami,

•

Podczas obsługi oczyszczalni używaj wyposażenia chroniącego przed kontaktem ciała ze ściekami, w
szczególności okularów ochronnych oraz gumowych rękawic,

•

W sytuacji kontaktu skóry ze ściekami, pochodzącymi z oczyszczalni, zdezynfekuj skażone miejsce,

•

W przypadku zatrucia organizmu ściekami, pochodzącymi z oczyszczalni, niezwłocznie zgłoś się do
pomocy medycznej,

•

W przypadku wystąpienia chorób oraz infekcji postępuj zgodnie z zaleceniami lekarza,

•

Nie spożywaj posiłków, nie pij oraz nie pal podczas obsługi oczyszczalni oraz po zakończonej pracy,
przed umyciem rąk z użyciem gorącej wody oraz mydła,

•

Chroń dzieci przed dostępem do oczyszczalni, zwłaszcza w sytuacji, w której pokrywa jest podniesiona,

•

Nigdy nie pozostawiaj dzieci bez opieki!

•

Po otwarciu pokrywy oczyszczalni upewnij się, że pokrywa jest w odpowiedni sposób zabezpieczona
przed nagłym zamknięciem,

•

Wejście do oczyszczalni jest możliwe wyłącznie wtedy, kiedy jest to bezwzględnie konieczne i odbywać
się musi w obecności drugiej osoby (wszystkie komponenty oczyszczalni są wyjmowalne, a ich naprawy
bądź konserwacji dokonać można po ich wyjęciu),

•

Podczas obsługi oczyszczalni uważaj na możliwe poślizgnięcia!

•

Każda czynność dotycząca obsługi części elektrycznej oczyszczalni wykonana zostać może jedynie przez
autoryzowany serwis, posiadający stosowne uprawnienia oraz kwalifikacje,

•

Po każdym użyciu sprzętu i urządzeń, służących do obsługi oczyszczalni oraz poboru próbek do analiz,
umyj go dokładnie oraz przechowuj w bezpiecznych miejscu, do którego dostępu nie mają dzieci,

•

Nie przechowuj pobranych próbek ścieków w lodówce, w której przechowujesz żywność.

ŻYWOTNOŚĆ ORAZ EKSPLOATACJA

Oczyszczalnie TOPAS wykonane są z wysokiej jakości polipropylenu (PP), co sprawia, że czas ich eksploatacji jest
nieograniczony. Czas pracy elementów napowietrzających wynosi od 5 do 10 lat. Czas eksploatacji membran
dmuchawy wynosi szacunkowo 10 lat z tym. że ich żywotność zależy od rodzaju dmuchawy oraz warunków jej
eksploatacji. Membrany powinny zostać wymienione po 18 000 przepracowanych godzin. Żywotność
elektrozaworu jest stosunkowo długa, a jego czas pracy wynosi ok. 1 miliona przełączeń.
W pierwszym roku eksploatacji producent rekomenduje przeprowadzenie przeglądu eksploatacyjnego w
interwale kwartalnym. Ma to wpływ na dostosowanie parametrów pracy do faktycznego obciążenia
oczyszczalni, a tym samym kultury zrzutu.
Serwis gwarancyjny oraz wymiana części wykonywane są jedynie przez autoryzowany serwis, rekomendowany
przez producenta!
Podczas utylizacji oczyszczalni TOPAS oraz jej komponentów należy korzystać wyłącznie z punktów zbiórki
odpadów oraz urządzeń umożliwiających utylizację odpadów niebezpiecznych.
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OPIS FUNKCJI OCZYSZCZALNI PODCZAS FAZY PRZEPŁYWU
Tabela nr 4: Nitryfikacja
Elektrozawór V1 reguluje przepływ
powietrza

Etap nitryfikacji

Pracuje:

A.

NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA
AKTYWACJI

Zbiornik aktywacji
D i V1

•
•
•
•
•

Dmuchawa główna
Pompa mamutowa ścieku surowego
Pompa mamutowa filtra piaskowego*
Napowietrzanie zbiornika aktywacji
Napowietrzanie zbiornika nadmiaru osadu

B.

SEDYMENTACJA
Szacunkowo 10 minut

Zbiornik akumulacyjny
D i V3 (bez napięcia)

•
•

Dmuchawa główna- stale
Napowietrzanie zbiornika akumulacji

•
•
•

Dmuchawa główna- stale
Pompa napowietrzająca
Pompa mamutowa odmulania filtra
piaskowego*
Napowietrzanie filtra piaskowego*

C.

NAPEŁNIANIE DEKANTERA
Szacunkowo 10 minut

Zbiornik akumulacyjny
D i V3 (napięciowo)

D.

ODMULANIE
- obniżenie poziomu wody o
max. 4 cm
Szacunkowo 10 minut

Zbiornik akumulacyjny
D i V4

•

Napowietrzanie zbiornika akumulacji Pompa
mamutowa odmulania

OPRÓŻNIANIE KOMORY
AKTYWACJI (DEKANTACJA)

Zbiornik akumulacyjny
D i V2

•
•

Pompa mamutowa ścieku oczyszczonego
Pompa mamutowa filtra piaskowego *

•

E.

OPIS FUNKCJI OCZYSZCZALNI PODCZAS ETAPU ZWROTNEGO
Tabela nr 5: Denitryfikacja
Denitryfikacja

Elektrozawór V1 reguluje
przepływ powietrza

Pracuje:

DENITRYFIKACJA
0 - 10 minut
Po 10 minutach

Zbiornik akumulacyjny

•

Dmuchawa główna- stale

•
•

Dmuchawa główna- stale
Pompa mamutowa odmulania

Reset oprogramowania jednostki
sterującej

Wymiana membran dmuchawy

Wymiana osadu/szczepienie
oczyszczalni osadem

6-36
miesięcy
6-36
miesięcy
6-36
miesięcy
6-36
miesięcy
W razie
potrzeby
2 lata
3 lata

Wymiana elementów napowietrzania

Mycie komory akumulacyjnej oraz
zbiornika aktywacji

6
miesięcy

Wymiana piasku w filtrze piaskowym*

Czyszczenie dekantera

6
miesięcy

Naprawa elektrozaworu

Cyszczenie i wymiana dysz pomp
mamutowych

Data

Naprawa dmuchawy

Czyszczenie pompy mamutowej
odmulania

Interwał

Czyszczenie/wymiana filtra
zanieczyszczeń dmuchawy

16.

Opróżnienie zbiornika nadmiaru osadu
wozem asenizacyjnym

TopolWater

CZYNNOŚCI WYKONANE PODCZAS EKSPLOATACJI OCZYSZCZALNI

Tabela nr 5: Czynności wykonane podczas obsługi oczyszczalni- należy zaznaczyć krzyżykiem
Wykonana czynność (zaznaczyć krzyżykiem)

W razie
potrzeby
W razie
potrzeby
W razie
potrzeby
10 lat
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