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Evacuarea apei epurate
Dupã epurare, apa trebuie evacuatã din staþie. Soluþia aleasã 
depinde de cantitatea de apã epuratã zilnic, de vecinãtãþi 
(posibilitatea de evacuare în emisar natural sau infiltrare 
directã în sol) ºi de structura solului. 
Infiltrarea în sol – prin puþ sau câmp filtrant, presupune cã 
acesta are capacitate suficientã de preluare ºi cã nivelul apei 
freatice este la o adâncime suficientã sub nivelul drenurilor.

Unde sã evacuaþi

1. Evaluaþi cu atenþie cantitatea de apã uzatã generatã 
zilnic. Dacã aceasta depãºeºte 2.000 litri/24 ore atunci  
trebuie evacuatã în emisar natural.

2. Dacã sunteþi sub aceastã cantitate puteþi lua în 
considerare infiltrarea în sol.

3. Dacã dispuneþi de un studiu geodezic aflaþi structura 
solului ºi adâncimea la care este pânza freaticã.

4. Dacã solul este permeabil ºi pânza freaticã la minim 6 
metri puteþi folosi puþ filtrant.

5. Dacã solul este permeabil/semipermeabil ºi pânza 
freaticã sus atunci puteþi folosi câmpul filtrant.

6. Dacã solul este impermeabil aflaþi care este limita acestui 
strat. Pentru adâncimi de maxim 4,5 m puteþi folosi puþ 
filtrant care trebuie sã traverseze acest strat.

7. Dacã nu dispuneþi de un astfel de studiu puteþi face un 
test rapid de absorbþie. Din el puteþi afla care este 
capacitatea de absorbþie a solului.

Test de permeabilitate
 

Dacã nu dispuneþi de un studiu geodezic puteþi afla 
permeabilitatea solului cu urmãtorul test.

ATENÞIE!
Testul trebuie fãcut în condiþii meteorologice normale, 
corespunzãtoare condiþiilor pedoclimatice în care locuiþi.
Nu efectuaþi acest test când sunt ploi în exces, temperaturi 
scãzute sau secetã excesivã. 

1. Sãpaþi o groapã de 30×30×25 cm (lungime × lãþime × 
adâncime) în zona în care va câmpul de infiltrare – 
dacã aveþi posibilitatea puteþi utiliza o frezã rotative cu 
diametrul de 30 cm.

2. Mãsurarea se va face cu ajutorul unei rigle sau cu 
indicator de nivel.

3. Se toarnã 25 cm de apã ºi se lasã sã se infiltreze peste 
noapte.  

4. Urmãtoarea zi se toarnã alþi 25 cm de apã ºi se 
cronometreazã timpul, în secunde, în care se infiltrezã 
în sol. Se înregistreazã timpul în care nivelul apei scade 
din mm în mm. Dupã care se face media.

5. Mãsurãtorile se fac de 3 ori, dacã apar diferenþe mari 
între rezultate, testul se repetã.

6. În cazul în care media depãºeºte 140 s/mm (peste 7 
ore pentru infiltrarea celor 25 cm de apã) atunci solul 
nu este bun pentru drenaj. 

7. Lungimea necesarã a drenului pentru infiltrare 
1000 litri/zi :

Rata de percolare Suprafaþa activã Lungime dren 

[sec / mm] a ºanþului [mp] [m]
15 18,75 31
20 25,00 42
30 37,50 63
40 50,00 83
50 62,50 104
60 75,00 125
70 87,50 146
80 100,00 167
90 112,50 188
100 125,00 208

Infiltrarea în sol prin puþuri absorbante 

Este metoda cea mai eficientã ºi puþin invazivã (uºor de 
camuflat ºi spaþiul ocupat este minim).  Este recomandatã 
pentru cantitãþi mici/medii de apã ºi în zone cu structura 
permeabilã a solului – piatrã, nisip, calcar etc. 
Nivelul pânzei freatice trebuie sã fie jos iar riscul de inundaþie 
minim.
Puþul absobant constã dintr-un tub cu sau fãrã fante laterale 
care este introdus în sol ºi umplut cu straturi succesive de 
materiale filtrante. Apa este astfel infiltratã lent în sol, supusã 
unei succesiuni de filtrãri/purificãri pe mãsurã ce ajunge  sã 
traverseaze puþul ºi apoi solul ºi în final este preluatã în pânza 
freaticã.

ATENÞIE!
Puþurile filtrante se colmateazã în timp;  de aceea acestea 
trebuie curãþite ºi materialul filtrant înlocuit la intervale de 
3–5 ani.
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Pentru determinarea capacitãþii puþurilor puteþi utiliza 
urmãtoarele debite orientative:

2- pãmânturi nisipoase - 150 - 200 l/m ×zi;
2- pãmânturi argiloase-nisipoase – 100 - 150 l/m ×zi;

2- pãmânturi argiloase 100 l/m ×zi;

Practic
- sãpaþi o groapã cu dimensiuni cu 20-30 cm mai mari 

decât cele ale puþului;
- adâncimea acesteia trebuie sã se opreascã la minim 1-2 

metri deaspura pânzei freatice;
- introduceþi tubul puþului în groapã;
- daþi o gaurã cu freza potrivitã ºi racordaþi þeava de la 

evacuarea staþiei; trecerea prin puþ se va face cu 
garniturã de etanºare;

- umpleþi groapa cu pãmânt, dacã puþul are fante laterale 
umpleþi groapa cu material filtrant sau cãrãmidã spartã 
ºi mãrunþitã;

- umpleþi puþul cu straturi succesive de material filtrant cu 
granulaþii de 1-6 mm, granulaþia mare la bazã ºi ceai finã 
în zona superioarã;

- ultimul strat este de nisip fin peste care se aºeazã o placã 
deflectoare (în aºa fel încât apa sã nu curgã direct pe 
nisip ºi sã-l spele);

- distanþa dintre conductã ºi stratul de nisip trebuie sã fie 
de cca. 50 cm, considerat ºi spaþiul de acumulare de apã.

INFO
Un astfel  de puþ  produs de  Valrom constã din tuburi  din 
poliolefine cu Ø 550, în tronsoane de 1,5 mm, care se pot 
îmbina cu mufã ºi garniturã pânã la adâncimi de maxim 
4,5 m. 

2Un tronson Ø 550 ×1,5 m are o suprafaþã activã de 2,5 m .

Infiltrarea în sol prin câmpuri de infiltrare

Dacã structura solului nu permite infiltrarea la adâncimi mai 
mari de 1,5 m  (solul  nu este permeabil) soluþia este 
utilizarea unui câmp de infiltrare. Acesta constã dintr-o reþea 
de tuburi flexibile perforate care se introduc în ºanþuri ºi 
îmbrãcate cu material filtrant.
Suprafaþa mare ºi în prezenþa vegetaþiei superficiale la 
suprafaþã (iarbã) ajutã la evaporarea apei din sol. Câmpul de 
infiltrare este o soluþie de compromis care nu face faþã la 
debite mari ºi/sau neregulate, este sensibil în anotimpurile 
umede sau când capacitatea de evaporare este minimã 
(toamnã–primãvarã) ºi devine complet nefuncþional în caz de 
inundare.
Constructiv sunt canalizãri subterane cu DN75 - 110, 
prevãzute la partea inferioarã cu  fante de cca 3 mm, prin 
care apa decantatã este infiltratã în sol. Lungimea fiecãrui 
dren este de cel mult 30 m, iar distanþa între drenuri variazã 
de la 1m pânã la 2,5m. Pentru  a asigura evacuarea apei în 
bune condiþii pe toatã lungimea lor, drenuriele se monteazã 
cu pantã de pânã la 3‰ în terenurile nisipoase ºi aproape 
orizontal în cele argiloase. Adâncimea de montare este între 
0, 70 ºi 1,2 m. Lungimea totalã a drenurilor se calculezã în 
funcþie de cantitatea de apã care trebuie infiltratã ºi de 
natura solului.

Exemplu puþ pentru 600 l / zi

Putul se realizeazã din tub de DN 550 (H=2,6 ÷ 3,0 m,
adâncimea maximã de îngropare a mini-statiei), cu fante pe
circumferintã în toata zona de filtrare, care se amenajeazã ca
un filtru, conformdesen.

Cele 3 straturi se aseazã în urmãtoarea ordine demontare:
1 granulatiamaterialului 4-6 cm, pe o adâncime de 20 cm
2 granulatiamaterialului 2-4 cm, pe o adâncime de 30 cm
3 granulatiamaterialului 1-2 cm, pe o adâncime de 30 cm

Deasupra filtrului se aseazã un strat de 30 cm de nisip cernut,
pe care se aseazã o placã deversoare pentru dispersarea apei.
Distanta între cota de intrare în put si placa deversoare este
de cca. 20 cm.
Accesorii necesare pentru montaj: capac din polietilenã
prevãzut cu capãt de ventilatie.

1. tub PVCDN500
2. conductã alimentare put
3. placã stropire
4. strat nisip
5. strat pietris 1÷2 cm

6. strat pietris 2÷4 cm
7. strat pietris 4÷6 cm
8. strat pietris 4÷6 cm
9. strat permeabil
10. c a p a c p r e v ã z u t c u

piesã capãt ventilatie
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Figura 3 - Schemã puþ absorbant
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Practic
 
- selectaþi pentru drenaj þeavã din gofratã PE, DN110-

125, cu fante sau PVD Ø110, cu fante;
- sãpaþi ºanþurile de drenare conform figurii de mai jos;
- umpleþi ºanþul cu un strat de 15 cm de pietriº sau altã 

umpluturã permeabilã, granulaþie 38÷50;
- aºezaþi þeava în ºanþ ºi conectaþi-o la un cãmin de 

distribuþie (mai ales când aveþi mai multe rânduri de 
dren), care este montat dupã staþia de epurare;

- umpleþi cu alt strat de cca 5 cm material filtrant, peste 
care puteþi aºeza o geomembranã de 
impermeabilizare;

- în final structura trebuie sã arate ca în figurã;
- asiguraþi ventilaþia.

ATENÞIE!
Nivelul apelor subterane trebuie sã fie la o adâncime de cel 
puþin 1m de dren.

INFO
În oferta Valrom este disponibil un cãmin de distribuire care 
constã din tuburi din poliolefinã, cu ø 550, H = 1,5 mm, pe 3 
cãi conectabil la tub gofrat drenaj de ø 110 mm.

Kit drenaj

Kitul aquaClean se foloseºte pentru infiltrarea a circa 600 l / 
zi, apã, în soluri permeabile, la o adâncime de circa 1,4 m. 
Kitul cuprinde un cãmin de dispersie ºi materialele necesare 
pentru realizarea a 3 linii de dren cu o lungime totalã de 50 m.

ATENÞIE!
Reutilizarea sau evacuarea apelor uzate epurate se realizeazã 
doar cu avizul organelor abilitate din domeniul apelor ºi al 
protecþiei mediului.

Figura 1 - Schemã conectare sistem drenaj

1. statie de epurare
2. cãmin de distributie 4. ventilatie la capãt dren

3. tub dren

Cerinþe pentru utilizarea puþului absorbant
Puþul absorbant, cu ajutorul cãruia se infiltreazã efluentul 
rezultat din staþia aquaClean® CAP1/4 LE în sol, este  sãpat 
pânã la un strat permeabil. 

Soluþie constructivã
- Cãmin Ø110, din polietilenã, H total=2.000 mm, cu 

capac;
- Tub drenaj dublu strat, D.125, L = 50 m;
- Tub PP, D.110, L=1,5 m, 4 buc.;
- Piesa capãt coloanã ventilare D.110;
- Curbã canal 87°, D.110, 3 buc.;
- Conector 125 / 110, 3 buc.;
- Clapetã de sens.

Lungimea totalã a tuburilor de drenare:
unde:
L este lungimea totalã a tuburilor de drenaretot
Q este debitmediu zilnic al apelor de scurgere, în litri;zil
q este norma zilnicã de încãrcare cu ape de scurgere a unui
metru liniar de dren.

Ltot
Qzil= q

Norma de încãrcare cu apa de scurgere a câmpurilor 
de filtrare subteranã: 

Distanþa de la 
fundul tubului de
irigare (dren) pânã
la nivelul apelor 
subterane

Încãrcarea zilnicã, a unui metru 
liniar de irigare în soluri q [l] 

nisipoase de argilã 
nisipoasã

de argilã

1,00 - 1,50

peste 1,50

12-18

15-25

6-12

12-20

4-8

6-10

Cifrele minime  - regiuni cu umiditate excesivã
Cifrele maxime - regiuni cu umiditate insuficientã

Recomandãri pentru executarea drenurilor, folosind
kitul aquaClean:

1234

1. Tub dren
2. Pietriº, zgurã
3. Pãmânt umpluturã
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Cerinþe pentru utilizarea drenului, utilizând kitul 
aquaClean:

1. Cunoaºterea tipului de sol în zona în care se realizeazã 
drenurile, pe baza studiul hidro-geologic. Solul în care se 
va monta acest kit trebuie sã fie permeabil.

2. Terenul pentru montarea drenurilor trebuie sã fie tasat 
natural. Dacã nu este astfel tasat, este necesarã o 
perioadã de minim un an, pentru a se realiza acest 
proces; 

3. Liniile de drenaj se vor amplasa astfel încât sã se pãstreze 
o cotã de cel puþin 2 metri faþã de cea mai apropiatã 
pânzã freaticã;

4. Reþeaua de drenaj trebuie amplasatã la o distanþã 
minimã de 30 de metri de orice puþ sau de orice sursã de 
apã potabilã (distanþa mãsuratã pe orizontalã).

Schemã conectare sistem drenaj

 

Terenuri nisipoase

Diametrul drenului : 
DN [mm] 

110

Panta, i: 
 

0,001 - 0,003
 

Distanþa dintre axele 
tuburilor: [m]

1,50 - 2,00

ATENÞIE!
 

Lungimea maximã a unei linii de dren este de 30 m.

1. Drenurile se monteazã într-un strat de pietriº sau de 
zgurã sfãrâmatã, care permite distribuirea uniformã a 
apei în sol (în aceste straturi au loc ºi fenomene 
biochimice);

2. Fiecare ramificaþie are la capãt o ventilaþie scoasã la 
suprafaþa terenului cu aproximativ 1.00-1.50 m. Acest 
lucru contribuie la acþiunea biochimicã, precum ºi la 
scurgerea apei.

Deversare în emisar natural

Este soluþia preferatã în zonele cu terenuri semi sau 
impermeabile. Acest lucru presupune cã apa uzatã este 
evacuatã într-un pârâu, râu, canal de ape pluviale, ravenã 
naturalã etc, chiar dacã acesta nu dispune de apã pe toatã 
durata anului.

ATENÞIE!
Nu deversaþi niciodatã în apã stãtãtoare (lacuri, bãlþi etc) 
cu volume mici care nu asigurã o diluþie consistentã. 
Cu timpul calitatea apei scade ºi existã riscul modificãrii 
biotopului natural.

Reintroducerea în consum

Este o soluþie idealã din punct de vedere al mediului dar  
presupune amenajãri, echipamente  ºi operaþii de 
mentenanþã suplimentare. Datoritã conþinutului ridicat de 
microorganisme, se poate utiliza numai apa care parcurge ºi 
etapa a 3-a de epurare (filtrare prin membrane, dezinfecþie 
cu substanþe chimice sau cu radiaþii UV, etc). 

Apa rezultatã este colectatã într-un rezervor suplimentar 
(sub - sau suprateran) ºi folositã pentru irigaþii sau chiar 
pentru consum casnic dacã existã circuit separat pentru WC-
uri/duºuri/maºinã de spãlat rufe.

Este soluþie recomandatã îndeosebi pentru generatori ºi 
consumatoiri medii/mari de apã (pensiuni, hoteluri, cluburi, 
spaþii de birouri, alte clãdiri publice etc).

ATENÞIE!
- Dacã staþia este de tip MBR, datoritã ultrafiltrãrii apa 

este purificatã ºi poate fi refolositã fãrã sterilizare;
- Reutilizarea are limite legate de sezonalitate, în 

anotimpul rece consumul fiind scãzut;
- Aceastã apã nu va fi folositã NICIODATÃ ca apã 

potabilã.
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Recomandãri de utilizare

Evitaþi sã...
1. … aruncaþi în staþie materiale care nu sunt biodegra-

dabile: hârtie igienicã/prosoape de hârtie, hârtie de ziar, 
hârtie de scris, cârpe, scutece, pãr, resturi de oase etc;

2. … folosiþi detergenþi care nu sunt biodegradabili (leºii, 
sodã calcinatã etc) – produsele uzuale de întreþinere 
aflate pe piaþã sunt biodegradabile ºi nu afecteazã 
microflora din sistem;

3. … introduceþi ulei hidraulic sau cantitãþi excesive de 
grãsimi comestibile; dacã generaþi astfel de ape treceþi-
le printr-un separator;

4. … evacuaþi soluþiile de regenerare (bogate în ioni de Ca 
ºi Mg) de la instalaþiile de dedurizare a apei; cantitãþile 
excesive de sãruri obtureazã porii din sol, scade eficienþa 
drenurilor ºi pot afecta ireversibil bioflora;

5. … conectaþi sisteme de colectare a apei pluviale la staþia 
de epurare; cantitãþile suplimentare de apã (câteodatã 
excesive) inundã vasul ºi zona de drenare ºi dilueazã 
încãrcãtura organicã;

6. … deversaþi baze sau acizi (hidroxid de sodiu, de 
potasiu, sodã calcinatã) în apa evacuatã în staþie; aceste 
substanþe schimbã pH-ul apei ºi împiedicã dezvoltarea 
bioflorei, afecteazã sedimentarea solidelor ºi antreneazã 
nãmolul în fluidul evacuat;

7. … suprapuneþi în aceeaºi zonã mai multe sisteme de 
drenare; solul va deveni saturat ºi ambele sisteme vor 
deveni nefuncþionale;

8. … amplasaþi sistemul de drenare în zone cu soluri 
impermeabile, stâncoase, în zone cu pantã abruptã sau 
în zone mlãºtinoase;

9. … plantaþi copaci de talie micã/medie la o distanþã mai 
micã de 3 metri de zonele de drenare; nu plantaþi arbori 
de talie mare la mai puþin de 6 metri de zonele de 
drenare;

10. … plantaþi vegetaþie care necesitã cantitãþi excesive de 
apã deasupra câmpului filtrant;

11. … amplasaþi obiecte grele (cum ar fi piscine 
supraterane, parcarea) deasupra instalaþiei de epurare 
ºi/sau a zonelor de drenare;

12. … descãrcaþi apa de la maºina de spãlat direct la 
suprafaþa solului sau în sistemul de drenare; aceastã apã 
conþine substanþe chimice ºi bacterii care pot provoca 
îmbolnãviri. De asemenea, aceastã apã conþine particule 
solide ºi spume care pot obtura porii solului. Dacã 
sistemul nu are capacitatea de a prelua aceste ape se va 
monta o instalaþie suplimentarã prevazutã cu propriul 
sistem de drenare.

Întrebãri frecvente

1. Imediat dupã instalare ºi punere în funcþiune staþia 
degajã un miros neplãcut. De ce?

Este un fenomen normal. Este nevoie de cca 4-6 sãptãmâni 
pentru a ca bioflora sã se dezvolte complet ºi sã intre în regim 
staþionar. În afara acestei perioade, mirosul neplãcut este un 
semn de funcþionare defectuoasã: echipament defect, 
bioflora moartã sau spãlatã de un debit excesiv de efluent etc 
Este bine sã consultaþi producãtorul echipamentului.
2. Care este diferenþa dintre fosa septicã ºi o staþie de 

epurare?
O fosã septicã este un bazin, recomandat etanº, folosit 
pentru stocarea apelor uzate. În momentul umplerii bazinul 
se vidanjeazã iar conþinutul este transportat la o staþie de 
epurare pentru tratare. Frecvenþa de vidanjare depinde de 
dimensiunile bazinului ºi de debitul de apã uzatã. O 
(mini)staþie de epurare este capabilã sã trateze apele uzate ºi 
sã le reintroducã în circuitul natural. 
Frecvenþa de vidanjare este mult mai micã, odatã la 1÷3 ani.
3. Ce fac cu apa odatã epuratã? 
Opþiunile depind de natura solului ºi/sau de vecinãtãþi. Citiþi 
secþiunea dedicatã din acest material.
4. Când folosesc un puþ ºi când un câmp filtrant?
Un puþ se recomandã atunci când solul este permeabil. Sunt 
preferate pentru cã sunt discrete ºi eficiente comparativ cu 
alte soluþii. Dacã solul este semipermeabil va trebui sã 
recurgeþi la un câmp filtrant. Dacã solul este impermeabil fie 
recurgeþi la un puþ care sã strãpungã stratul impermeabil fie 
deversaþi într-un emisar natural.
5. La ce este bun un studiu geodezic?
Vã oferã informaþii relevante despre natura solului ºi nivelul 
pânzei freatice. Este foarte important pentru a putea evalua 
condiþiile de montare a staþiei ºi, cel mai important, pentru a 
dimensiona corect sistemul de infiltare.
6. Ce este un tunel de percolare? Este mai eficient?
Un tunel de percolare este în esenþã o piesã din material 
plastic capabilã sã stocheze o cantitate mare de apã (similar 
unui burete) ºi s-o elibereze lent în sol. Este foarte bunã 
pentru a prelua apa pluvialã în cazul unei ploi torenþiale dar 
nu are o eficienþã crescutã la infiltrarea apei dintr-o staþie de 
epurare – care are un debit relativ mic ºi constant. Este 
ineficientã în cazul solurilor impermeabile sau 
semipermeabile pentru cã apa nu se poate infiltra.
7. Trebuie sã instalez un separator de grãsimi?
Un astfel de separator este indicat pentru bucãtãrii 
semiprofesionale (o pensiune)  ºi obligatoriu pentru cele 
profesionale (un hotel sau un restaurant). Prezenþa 
grãsimilor la suprafaþã reduce eficienþa barbotãrii de aer ºi 
implicit a întregii staþii ºi poate conduce la înfundarea 
conductelor de canalizare.
8. Pot introduce culturi de bacterii?  E necesar?
Este un subiect controversat. Cultura de bacterii – care 
trebuie sã fie aerobe! – poate scurta durata de amorsare, la 
punerea în funcþiune ºi dupã vidanjare. Un efect similar se 
poate obþine folosind nãmol de la o staþie aflatã deja în 
funcþionare de minim 6-8 sãptãmâni.
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9. Ce fac dacã am instalat un dedurizator?
Dedurizatoarele folosesc pentru regenerarea rãºinii o soluþie 
de sare de bucãtãrie (clorurã de sodiu) iar apa rezultatã are 
un conþinut ridicat în calciu ºi magneziu. Dacã este o staþie de 
mici dimensiuni (unifamilialã) se poate deversa în staþie, dacã 
nu este de preferat sã fie racordatã la o evacuare separatã ºi 
condusã direct la locul de evacuare.
10. Ce pot face cu nãmolul acumulat în staþie? 

Se poate refolosi?
Nu. Nãmolul are un conþinut ridicat de substanþe organice 
greu digerabile de cãtre microorganismele care populeazã 
staþia de epurare. Odatã vidanjat acesta este disponibilizatã 
la o staþie de epurare de capacitate mare. Aici este separat, 
uscat si folosit ca îngrãºãmânt sau incinerat.
11. Pot instala staþia într-o zonã cu trafic auto uºor?
Da, dacã instalarea este fãcutã corect – capac de fontã 
pentru clasa specificã de acces. Sistemul de infiltrare însã nu 
se va monta niciodatã într-o zonã cu acces auto.
12. La ce distanþã de locuinþã trebuie instalatã?
Distanþa faþã de casã va fi un compromis între lungimea 
canalizãrii ºi teama de miros. Un minim 2 metri ºi aplasarea 
într-un loc ferit este un punct de plecare. Atenþie sã fie 
accesibil pentru vidanjã.
13. Unde este cel mai potrivit sã plasez zona de 

infiltrare? Care este distanþa minimã pânã la 
fântânã? Dar grosimea stratului de pãmânt pânã la 
pânza freaticã? Existã ºi altfel de restricþii 
(vecinãtãþi, spaþiul public etc)?

Ordinul Ministerului Sãnãtãþii 536/1997 specificã: „puþurile 
(de apã potabilã) trebuie amplasate la minim 10 metri de 
orice sursã posibilã de poluare: latrinã, grajd, depozit de 
gunoi sau dejecþii de animale, coteþe, etc”. În general 
distanþa recomandatã este de minim 15 metri. Trecerea apei 
printr-un strat de pãmânt permeabil cu grosimea de cca 1 
metru produce o reducerea a conþinutului de substanþã 
organicã de 90% (exprimat prin reducerea CBO5) ºi biologic 
de cca 95%. De aceea este recomandat un minim 2 metri 
pânã la pânza freaticã. Nu existã restricþii legate de distanþe 
pânã la spaþiile publice.
14. Ce soluþii existã dacã pãmântul este complet 

impermeabil?
Opþiunile sunt limitate: un puþ care sã strãpungã stratul 
impermeabil sau un bazin etanº vidanjabil. De aici, cu o 
pompã, apa poate fi evacuatã într-o zonã liberã – ºanþ 
pluvial, râu etc sau preluatã cu o vidanjã.
15. Se pot folosi agenþi chimici de curãþare? Dar 

dezinfectanþi, detergenþi etc?
Puteþi folosi orice detergent uzual din comerþ, aceºtia fiind 
biodegradabili. Puteþi folosi substanþe uzuale de curãþare – 
sãpun de WC, curãþarea faianþei etc însã nu exageraþi. Este 
însã interzisã aruncarea de substanþe toxice: benzinã, 
diluanþi, solvenþi etc.
16. În plinã funcþionare staþia mea miroase urât. Ce se 

întâmplã?
Cauzele pot fi multiple: microflora bacterianã a fost otrãvitã 
cu o substanþã chimicã, cantitatea de nãmol este mare ºi 
trebuie vidanjatã, echipamentele sunt defecte, staþia este/a 
fost inundatã, a fost spãlatã de un debit mare de apã, partea 
de infiltrare este înfundatã etc Contactaþi serviciul de suport 
clienþi.

17. Fosa ecologicã este aceiaºi treabã cu fosa septicã?
O fosã este un bazin (de regulã subteran) în care se 
acumuleazã apa uzatã provenitã din locuinþã. Dacã bazinul 
este etanº (nu existã infiltrãri în sol) ºi este vidanjat atunci se 
numeºte ecologic.  HG 352/2005, înlocuieºte termenul de 
“fosã septicã” cu cel de  “bazin etanº vidanjabil”.  O fosã 
“neecologicã” înseamnã cã nu este etanºã (nu este betonatã 
sau nu are fund betonat).
18. De ce admisia în staþie se face printr-un T?
Are rol de liniºtire a curgerii. 
19. Poate fi folositã apa epuratã la irigat sau udat 

gazonul?
NU, nu recomandãm folosirea apei evacuate din staþie 
pentru irigare. Concentraþia de bacterii este mare ºi cu timpul 
vegetaþia se va îngãlbeni. Este interzisã irigarea 
plantelor/legumelor folosite pentru consum. Numai staþiile 
din seria M (MBR – membrane bioreactor) sau cele la care 
efluentul este dezinfectat cu UV sau alte mijloace pot fi 
folosite fãrã nici un risc pentru irigaþii.
20. Se poate evacua apa tratatã într-un iaz?
În general nu se recomandã evacuarea în ape stãtãtoare 
decât dacã acesta este suficient de mare astfel ca sã nu 
modifice echilibrul biologic. 
21. Când se vidanjeazã staþia?
Este preferabil ca avidanjarea sã se facã în lunile calde ale 
anului, atunci când nivelul de sedimente din primul 
compartiment este de cca 1/3 din înãlþimea acestuia. 
22. Ce fel de apã poate fi introdusã într-o staþie de 

epurare biologicã?
Este acceptatã apa uzatã care provine din utilizare casnicã 
(chiuvete, lavoare, bãi, duºuri, WC etc) . Nu puteþi introduce 
materiale solide care se depun ºi pot duce la înfundarea 
conductelor (nisip, moloz, cenuºã, oase, cârpe, tampoane, 
scutece etc). Sunt interzise orice fel de substanþe chimice 
care pot deteriora microflora (a se vedea mai sus).
23. Ce se întãmplã cu staþia de epurare pe timpul 

vacanþelor?
În perioadele de vacanþã când aportul de substanþe organice 
în sistem este scãzut existã riscul ca microflora sã moarã. În 
aceastã situaþie staþia aplicã un program special de 
funcþionare care încearcã s-o menþinã în viaþã. Vã 
recomandãm ca, înainte de a pãrãsi locuinþa pentru durate 
mai mari de 72 ore sã introduceþi substanþe nurtritive în 
sistem (lapte, zer, bere etc). 
24. Ce se întãmpla dacã se colmateazã sistemul de 

infiltrare în sol?
Se inundã staþia. De cele mai multe ori este bine sã luaþi 
mãsuri de precauþie instalând o clapetã de sens.
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