..................................................

C&O LEADER

COMENZI SPECIALE

MANUAL
TEHNIC

FOSA
SEPTICA
REGISTERED FIRM

ISO 9001

0733.534.754

1

C&O LEADER

Este un sistem alternativ de canalizare cu rolul de a
preepura apele uzate menajere.
Acest sistem are randament maxim in situatia
in care nivelul dintre iesirea apei preepurate din
fosa septica si panza freatica este de minim
2 metri iar solul este permeabil.
Sistemul de preepurare este compus
din doua parti:
A. Recipient cilindric
compartimentat astfel:
Decantor primar
Decantor secundar ( dispozitiv Imhoff )
cu rolul de separator de grasimi.
Camera de limpezire
B. Sistemul de drenaj
MOD DE FUNCȚIONARE
Apa menajeră este rezultatul folosirii apei în diferite activităţi (bucătărie,
duş,toaletă,maşini de spălat, etc). Aceasta conţine materii solide în suspensie de origine
minerală şi organică - compuşi ai azotului şi fosforului cât şi resturi menajere diverse.
Apa uzată, evacuată prin racordul general, ajunge în primul compartiment al fosei
unde are loc decantarea primară a grosierului (materia solidă). În urma acesteia rezultă
un strat de nămol pe fundul bazinului unde se formează cultura de microorganisme ,
demarând astfel procesul de descompunere anaerobă (fără oxigen) numit si fermentaţie.
Grăsimile din apa uzată care au o densitate mai mică decât cea a apei se separă la
partea superioară formând stratul de spumă. Acestea, datorită construcţiei speciale a
dispozitivului Imhoff, sunt reţinute, şi în al doilea compartiment ajunge doar apa, iar
procesul de preepurare continuă prin decantarea suspensiilor şi evacuarea in dren.
DRENUL
Este definit ca o excavaţie cu lăţimea de 40-60 cm şi cu adâncimea de 70-120 cm.
Pe fundul acestuia se pune un strat de
nisip (spălat) de 10-15 cm.
Peste acesta se pune un strat de
piatră spartă ( 40 - 80 cm ) care va
ingloba ţeava de dren (cf. desen).
Pentru a evita pătrunderea în dren
a apelor meteorice sau a malului, peste
stratul de piatră se întinde o folie PVC
iar apoi stratul de umplutură.
Lungimea drenului este determinată
de volumul fosei septice (4-5 ml/1000L),
însă nu va depăşi 20 ml pe o singură
direcţie.
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Kit AERISIRE

SISTEMUL de DRENAJ
Are rol de preluare a apei epurate anaerob in fosa si de epurare finala
prin filtrarea si descompunerea aeroba a acesteia in sol.
Acesta poate fi singular, pe o singura directie sau camp de drenaj
( in functie de dimensionarea fosei, respectiv debitul apei epurate ).

/

CONDITII PENTRU REALIZAREA CAMPURILOR DE DRENAJ
1. Solul in care se va executa drenajul trebuie sa nu fie excesiv de nisipos
pentru a nu permite infiltrarea imediata a apei tratate in panza freatica,
dar nici excesiv de argilos pentru ca retine prea mult apa tratata. Se va lua in
considerare solul de la o adancime egala si mai mare decat cea la care se instaleaza
liniile de drenaj.
2. Liniile de drenaj se vor amplasa astfel incat sa se pastreze o cota de cel putin2 metri
fata de panza freatica cea mai apropiata.
3. Panta campului de drenaj trebuie sa fie mai mare de 1:100 si nu trebuie sa se
gaseasca int-o arie susceptibila de alunecari (in cazul pantelor mari, liniile de drenaj se
vor amplasa in scara, paralel cu panta).
4. Reteaua de drenaj trebuie amplasata la o distanta mai mare de 10 de metri de orice
put sau sursa de apa potabila.
Examinarea si testarea campului
de drenaj
1. Pentru a putea indeplini cerintele
prezentate anterior, trebuie efectuata
o examinare primara a campului de drenaj.
a. Se vor identifica terenul si imprejurimile campului
de drenaj utilizand o harta topografica existenta la scara de 1/3000 sau 1/2500.
b. Se va identifica locatia puturilor de apa existente (surse de apa potabila) utilizand o
harta topografica la scara de 1/500
c. Se va consulta orice alta sursa de date publica sau privata pentru a estima
adancimea apei subterane care trebuie sa fie cu cel putin cu 2 metri mai jos decat
fundul liniei de drenaj.
d. Se vor solicita analize de sol pentru suprafetele de teren create artificial (umplutura).
2. Testul de permeabilitate trebuie efectuat dupa finalizarea examinarii campului.
3. La fixarea locului de amplasare al drenajului se va lua in consideratie relieful, calitatea
solului, cantitatea de precipitatii care variaza de la o regiune la alta, distanta pana la
panza freatica, dar si calitatea apelor rezultate din tratamentul apelor menajere.
Apa deversata din fosele septice va fi preluata de vasele capilare ale solului care vor
actiona ca un filtru biologic prin procesul de biodegradare anaeroba asupra efluentului
dispersat uniform in sol prin reteaua drenanta.
Gradul de purificare finala depinde intotdeauna de factorii de incarcare, cum ar fi CBO5
si nivelul concentratiei de materii totale in suspensie, activitatea bacteriologica si de
asemenea distanta pana la intalnirea cu apele subterane.
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Pentru mentinerea calitatatii apei din sol, panza freatica sau puturi de
apa potabila, in concordanta cu normele sanitare se vor impune distante minime de
siguranta pentru drenajul apelor menajere astfel:
- Drenajul se executa la cel putin 1,5 metri adancime fata de de cota 0 a solului
- Partea inferioara a liniei de drenaj va fi la cel putin 2 metri deasupra panzei freatice
- Se va pastra o distanta minima de 10 de metri pe orizontala fata de orice sursa de
apa potabila.
Suprafata minima de drenaj necesara pentru apa menajera produsa de o persoana este
determinata de gradul de permebilitate a solului si de randamentul sistemului de tratare.
tevi vidanjare
cu capace / 160

capac gaurit
teava
/ 110

folie

tub gofrat
( furtun )

teava

/ 110

mufa
cot PVC

pamamt - max. 60 cm

intrare

piatra
60 cm
nisip - 20 cm

nisip

În urma studiilor efectuate s-a ajuns la concluzia că pentru a obţine o calitate
superioară a procesului de epurare este necesară o dimensionare corectă a fosei
septice, precum şi execuţia sistemului de drenaj.
C&O Leader a ţinut cont la dimensionarea foselor septice tricompartimentate de
STAS -urile existente (consumul standard de apă menajeră pe zi de persoană), de
destinaţia imobilului dar şi de timpul necesar unei cantităţi predefinite de apă pentru
a trece prin toate procesele în urma cărora apa epurată aerob şi anaerob ajunge în
pânza freatică fără a o afecta.
În urma analizelor de laborator şi a testelor efectuate pe produsele noastre s-a
ajuns la rezultatul dorit şi anume ca acest sistem alternativ canalizării este capabil să
asigure o calitate a apei epurate în conformitate cu legislaţia în vigoare (normativul
NTPA 001 - 2002 cu privire la deversarea apelor menajere în mediul natural).
EXPLOATARE:
Vidanjarea fosei septice se efectuează la un interval cuprins între 1,5 şi 2,5 ani în
funcţie de condiţiile de utilizare.
Inspectarea nivelului de nămol din decantorul primar se face cu ajutorul unei tije care va
fi introdusă în bazin.
Atunci când nivelul stratului de nămol ajunge la
45 - 50 % din diametrul recipientului, se impune vidanjarea.
După fiecare vidanjare, fosa septică se reumple cu apă curata.
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NU ESTE RECOMANDAT SA:
… folositi agenti de curãtare si/sau de înãlbire nebiodegradabili – riscati sã omorâti
biomasa si sã aduceti sistemul de epurare în stare de neutilizare. Detergentii uzuali
pentru spãlarea vaselor si/sau rufelor sunt, de regula, biodegradabili.
… introduceti în sistemul de epurare materiale ne sau greu biodegradabile, cum ar fi:
hârtie ( de ziar, de scris, prosoape etc.), cârpe, latex, manusi, prezervative, scutece,
pãr, etc.
… deversati uleiuri minerale, combustibili etc; încercati sã limitati cantitatea de uleiuri
alimentare deversatã în canalizare;
… descãrcati saramura (apa sãratã de la eventualele instalatii de dedurizare a apei),
insecticide sau biocide în sistemul de epurare;
… conectati sisteme de colectare a apei pluviale sau a altor sisteme de drenare;
cantitãtile suplimentare de apã dilueazã continutul în materii organice sau inundã
sistemul de epurare;
... deversati cantitati mari de apa cu o temperatura mai mare de 40 de grade;
… adãugati baze (hidroxid de sodiu, potasiu, sodã calcinatã etc), clor sau acizi în
sistemul de epurare. Aceste substante schimbã PH-ul apei si omoarã biomasa,
afecteazã sedimentarea substantelor solide si antreneazã nãmolul în fluidul evacuat.
D

AVANTAJE:
Eficienta ridicata datorata proiectarii minutioase a compartimentelor si
dimensionarii in functie de debitul de apa uzata.
Costuri minime de instalare datorate modului simplu de fabricatie;
Rezistenta indelungata ; Costuri minime de intretinere;

C
A

Polipropilena

GAMA DIMENSIONALĂ STANDARD
VOLUM
( litri )
1000
1500
2000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10 000
11 000
13 000
14 000
15 000

A (mm)
880
1080
1280
1200
1600
1600
1600
1600
1600
1600
2000
2000
2000
2000
2000
2000

B (mm)
1500
2000
1500
1800
1700
2300
2300
3300
3800
4300
3200
3500
3800
4400
4700
5000

C (mm) D (mm)
160
750
160
750
160
750
160
750
160
750
160
750
160
750
160
750
160
750
160
750
350
400
350
400
350
400
350
400
350
400
350
400

D

D

C

FOSA SEPTICA
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INSTALARE:

ZONA de AMPLASAMENT - se vor evita versantii, zonele abrupte, instabile sau terenurile
cu apa freatica la suprafata. In aceasta zona va fi interzis traficul auto si se va evita traficul
pietonal.
Pentru evitarea unor eventuale accidente se recomanda delimitarea prin ingradire.
BAZA GROPII - va fi perfect plana si suficient
ZONA de AMPLASAMENT
de rezistenta pentru a sustine sarcina
MALURI STABILIZATE
recipientului plin - betonata acolo unde este
cazul.
MALURI STABILIZATE
AUTOPORTANTE -

D

E

se vor efectua
lucrarile necesare
de stabilizare in
functie de tipul de
sol, adancimea
sapaturii ,samd.

www.fosa.ro

ZONA de AMPLASAMENT

PENTRU SITUATIILE IN CARE detaliile
necesare efectuarii acestor lucrari nu sunt detaliate in cadrul
unui proiect, este recomandata consultarea unui specialist in
geodezie, rezistenta sau altele.

material de umplutură în
straturi compactate / inundate

Rcipient P.A.F.S.

Dupa amplasarea in sapatura, recipientul va fi umplut cu
apa simultan cu amplasarea materialului de umplutura in
sapatura. Astfel se va crea o “egalizare de forte” intre
interiorul si exteriorul recipientului.
A (m)
0,88....3

C (m)
0,1....1,5

B (m)
1....13

D

B + 30 - 40 cm
D

E

C
www.fosa.ro

BAZA GROPII

A

B
MATERIAL de UMPLUTURA

Pamant fara particule mari ( pietre, caramizi,
moloz ) care pot fi concentratori de tensiune
pentru peretii recipientului.
material usor - se
( ex. poliestiren )

D (m)
0,4....1,0

E (m)
0,11....0,3

material de
umplutura MAX. 60 cm
material usor
( ex. polistiren )
material de
umplutura
nisip tasat MIN. 20 cm
placa din beton
( unde este cazul )

A + 30 - 40 cm
va folosi in situatiile in care cota de ingropare este mai mare de 50 - 60 cm.
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FOSE SEPTICE prefabricate din ..............................................

DECLARATIE de CONFORMITATE
Nr. INREG........................DATA.....................................
1. Tipul produsului..........................................................
2. Lotul produsului.....................................Seria produsului.................................................
3. Utilizarea preconizata a produsului pentru constructii este epurarea apelor uzate menajere brute
( fara epurare pealabila )
4. Numele producatorului: S.C. C&O Leader S.R.L., Str Vasile Lupu, Nr. 94, Bl. C 8,
Sc. A, Parter, Ap. 1, Municipiul Iasi, Judetul Iasi.
5. Metoda de incercare - 5.8 din SR EN 12566-1/2002
- 5.8 din SR EN 12566-1/2002/A1:2004
ICECON TEST
Numar raport incercare: RI - 14.10.534 din 05.12.2014
Conform

Neconform

Performanta din
specificatia
documentul de referinta
tehnica
NOTA
armonizata Nivel/
categorie
Clasa
valoare/prag

Eficienta de epurare
(eficienta hidraulica )

5.5

SR EN 12566-1:2002
pct. 5.5 si Anexa B

-

Incercare conform Anexa B si rezultatele 23,4 g; 22,3 g; 17,5 g; 16,1 g; 32,1 g
sunt exprimate in grame perle
Medie 22,3 g

X

-

Capacitatea nominala
(capacitatea de epurare )

4

SR EN 12566-1:2002
pct. 5.4 si Anexa A1

-

Incercare conform 5.4 si Anexa A1
si rezultatul exprimat in litri

1831 litri

X

-

Etanseitate la apa

5.3

SR EN 12566-1:2002
pct. 5.3a si Anexa A2.1

-

Incercare conform 5.3a si Anexa A2.1
si rezultatul exprimat in litri

Etans

X

-

-

Incercare conform Anexei D 3 si
valoare de prag 2,5 kN/m 2 pentru
incarcari pietonale

Incarcare de rupere
2,6kN/m 2

X

-

-

Incercare conform 5.8
materialul utilizat

Material rezistent
la coroziune

X

-

CARACTERISTICI
ESENTIALE:

Rezistenta la compresiune
si deformatia la incarcare
maxima

Durabilitate

Denumire cerinta
pentru determinarea
produsului tip

5.2.4

5.8

SR EN 12566-1:2002
pct. 5.2.4 si
SR EN 12566-1:2002/
A1:2004 Anexa D 3
SR EN 12566-1:2002
pct. 5.8

Performanta
rezultata la incercari

GARANTIE - Perioada de garantie este de 2 ani.
- Produsele cu defecte de fabricatie vor fi remediate pe
cheltuiala producatorului
- Nu fac obiectul garantiei defectiunile aparute ca urmare
a nerespectarii instructiunilor din manualul tehnic.
Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:
................................................................................
Functia.....................................................................
( stampila, semnatura )
Punct de Lucru........................................................
www.fosa.ro

FOCŞANI:
Şoseaua de centură (lângă Lukoil Sud)
Mobil: 0736 873847
BUCUREŞTI NORD:
DN 1 borna km 27
Mobil: 0725 516435

BUCUREŞTI SUD:
Şos. Alexandriei km 9 + 300
(rond intrare Bragadiru)
Mobil: 0745 339004

RÂMNICU VÂLCEA:
Str. Bujoreni, (în incinta Apromat)
Mobil: 0734 378096
CLUJ NAPOCA:
Calea Turzii FN
Mobil: 0724 645620

PRODUCATOR: Statii de epurare, fose septice, separatoare de hidrocarburi si grasimi
rezervoare, comenzi speciale.

IAŞI:
şoseaua Iaşi - Tg. Frumos km. 4
(lângă ANTIBIOTICE)
Mobil: 0737 254752

ACOPERIRE NATIONALA: CONSULTANTA,
INSTALARE, SERVICE PRIN SPECIALISTII PROPRII

SUCEAVA:
MITOCU DRAGOMIRNEI, nr. 9
Mobil: 0756 240815
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