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INSTRUKCJA U YTKOWNIKA



Charakterystyka:

Zbiornik oczyszczalni ARGO wykonany jest jako
monolityczny z polietylenu wysokoudarowego
PEHD o g sto ci min. 930 kg/m3, z nadbudow
wykonan  z tego samego materia u oraz z
oprzyrz dowaniem pneumatycznym.
Reaktor podzielony jest na nast puj ce jednostki
technologiczne:

 Zbiornik  I,  zwany  osadnikiem  wst pnym,
zbiornik wyposa ony jest w filtr na wylocie
zabezpieczaj cy przed przedostaniem si  do
bioreaktora cz ci sta ych, oddzielny króciec do
wentylacji oraz przy cza wlotu i wylotu o
rednicy 110 lub 160 mm.;

 Zbiornik II, jest to zbiornik bioreaktora z
wydzielonymi cz ciami: komor  osadu czynnego
oraz komor  z a biologicznego. Komora ta jest
komor  aktywacji z napowietrzan  cz ci
aktywn  (reaktor biologiczny). Zachodzi tutaj
proces nitryfikacji, intensywne natlenienie
cieków i tlenowy rozk ad zwi zków;

Przeznaczenie:
Oczyszczalnia ARGO przeznaczona jest  do
oczyszczania cieków bytowo  gospodarczych
po ch od z c yc h z  bu dyn ków j edn o l ub
wielorodzinnych zamieszka ych od 4 do 50 RLM.

ZU YCIE ENERGII
ELEKTRYCZNEJ

WYNOSI 0,00 kw/d
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CECHY
Oczyszczalnia
biologiczna

zasilana pr dem

Oczyszczalnia
biologiczna

ARGO
Zapotrzebowanie na energi Tak Brak

Cz stotliwo wybierania
raz na 6-12

miesi cy
raz na 2-3 lata

Cz ci ruchome Brak Brak

Cz stotliwo kontroli
raz na tydzie /raz

na miesi c
raz na rok

odporno na zbyt du e
obci enie

rednia Wysoka

Odporno na nieregularny
dop yw cieku

rednia Bardzo wysoka

Gwarancja na oczyszczalni z
wyposa eniem

2 lata 2 lat

Skuteczno oczyszczania Bardzo dobra Bardzo dobra
Koszty serwisu rednie Ma e

Wyst powanie brzydkiego
zapachu

Brak Brak

Czas potrzebny do pe nego
uruchomienia

do 28 dni do 24 godzin

Mo liwo zastosowania w
gospodarstwach

agroturystycznych i domkach
letniskowych

Nie Tak



Technologia:

Zbiornik I (osadnik wst pny).

Zbiornik II.

W komorze 2 bioreaktora

cieki surowe dop ywaj  do osadnika wst pnego, w którym nast puje ich sklarowanie, czyli oddzielenie zawiesiny, która
sedymentuje (opada) na dno zbiornika oraz frakcji lekkich (p ywaj cych), które tworz  ko uch na powierzchni.
Sklarowany ciek ze rodkowej strefy pozbawiony zawiesin przep ywa grawitacyjnie przez filtr doczyszczaj cy
(szczotkowy) do bioreaktora Argo. Równomierne rozprowadzenie cieków w reaktorze nast puje przy pomocy
perforowanych rurek. ciek zostaje rozs czony na z e biofiltracyjne pomi dzy, którym znajduje si
warstwawentylacyjna, której zadaniem jest napowietrzenie cieku.
Specyficzna budowa biofiltru zapewnia z u Argo du  powierzchni  w ciw  tworz c tym samym doskona e warunki
do rozwoju flory bakteryjnej. Zwarta budowa biofiltra niweluje problem szybkiego przemieszczania si cieku w dó
charakterystycznego dla z a opartego na kszta tkach plastikowych. Te same w ciwo ci zapobiegaj  wysychaniu
wytworzonej na powierzchni biofiltra flory bakteryjnej, co z kolei czyni oczyszczalni  odporn  na nieregularny zrzut oraz
brak dop ywu cieku do oczyszczalni przez okres 6 m-cy lub d szy. Rozruch oczyszczalni (wpracowanie) trwa zaledwie 24
godziny. Oczyszczone cieki zostaj  odprowadzone przez otwór wylotowy do ruroci gu zrzutowego. Komory osadu
czynnego i z a biologicznego w 2 zbiorniku s  wydzielone z obj to ci zbiornika. Komora z a biologicznego jest
wype niona z em biologicznym o parametrach 700m2/m3.

  
–  –  –

 W komorze 1 zbiornika adunek zostaje poddany ostatecznemu napowietrzeniu realizowanemu poprzez
naturalny system wentylacji. W tej cz ci zbiornika uzyskuje si  natlenienie na poziomie 6 mg 02/g s.m./h. Takie
natlenienie wystarcza do pe nego biologicznego oczyszczenia cieków. W komorze tej nast puje mieszanie i
napowietrzanie cieków, co pozwala na przyrost biomasy (b ony biologicznej). Poch anianie zanieczyszcze  nast puje
przez tzw. osad czynny oparty na z u biologicznym. . Pojemno  drugiej komory tak e pozwala na ponad 20 godzinne
przetrzymanie cieków, gwarantuj ce bardzo dok adne natlenienie adunku dzi ki czemu przebiega w pe ni proces
nitryfikacji. W tej komorze tej prowadzony jest te  (oprócz procesu nitryfikacji) proces usuwania adunku
zanieczyszczenia organicznego.

–   

Przydomowa oczyszczalnia cieków ARGO nie mo e mie  po czenia z instalacj  odprowadzaj  wody deszczowe.
Odprowadzenie oczyszczonych cieków z oczyszczalni do wód powierzchniowych i do ziemi wymaga pozwolenia
wodno - prawnego. Bez tego pozwolenia mog  by  odprowadzane cieki do ziemi w granicach dzia ki budowlanej
je eli ich ilo  nie przekracza 5m3/d i pochodz  z gospodarstwa domowego.

cieki surowe doprowadzane s do osadnika wst pnego przewodem wlotowym rednicy
110/160 mm. W zbiorniku tym zachodzi etap wst pny oczyszczania cieków polegaj cy na wymieszaniu cieków.
Dodatkowo, w zbiorniku zachodz procesy flotacji i sedymentacji - polegaj cej na opadaniu skoncentrowanej masy
zawiesin wp ynie pod wp ywem si grawitacji przy jednoczesnym oddzieleniu cz stek zawiesiny od p ynu.
Komora ta ma wydzielone 3 strefy górn , gdzie mo e wytwarza si korzuch, rodkow przep ywow , oraz doln
gdzie  mo e  gromadzi si osad.  Po  wst pnym  oczyszczeniu  I przej ciu  przez  filtr  cz stek  sta ych  sklarowane  cieki
przedostaj si do zbiornika II (bioreaktora).

cieki z osadem czynnym po biologicznym oczyszczeniu podlegaj procesowi sedymentacji.
W komorze tej nast puje proces oddzielenie biomasy powsta ej po tzw. nitryfikacji od cieków oczyszczonych. W tej
cz ci bioreaktora oczyszczony ciek podlega klarowaniu przy pomocy filtra. Oczyszczony i klarowny ciek trafia do
odbiornika, gdzie jest rozs czany i odprowadzony do gruntu.

Recyrkulacja osadu czynnego

Usuwanie osadu nadmierneg

WA NE: Po wybraniu osadu z pierwszego zbiornika nale y go niezw ocznie nape ni  wod . Nie nape nienie zbiornika
pierwszego wod  mo e w skrajnie niekorzystnej sytuacji skutkowa  jego zgnieceniem przez napór gruntu i wody
gruntowej.

Osad jest oddzielany od cieku p ynnego w osadniku wst pnym i uwalniany z cz stek sta ych dzi ki wykorzystaniu filtra.

o

Czynno  ta jest realizowana raz na dwa lata (lub raz na 3 lata w zale no ci od obci enia oczyszczalni ciekiem surowym)
Osad wybierany jest tylko i wy cznie z pierwszego zbiornika (osadnika wst pnego)
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Czynno ci obs ugowe i efekty nieprawid owej obs ugi bioreaktora

Uwaga!
Nieprawid owa obs uga bioreaktora mo e doprowadzi  do:

W zale no ci od zaistnia ej sytuacji nale y wykona  poni ej podane czynno ci:
1. Przepe nienie lub zamulenie urz dzenia, brak up ynnienia osadu:

2. Wydobywanie si  poza bioreaktor nieroz onych substancji lub zamulenie filtra doczyszczaj cego substancjami, które
nie  uleg y roz eniu.

3. Emisja przykrych zapachów.

1. Sposób post powania

Okresowe uwuwanie nieczysto ci z urz dzenia przy zachowaniu sta ego poziomu cieczy polega na usuni ciu z osadnika:

Osad z oczyszczalni powinien by  usuwany przy zachowaniu zasad BHP przez operatora wozu asenizacyjnego w okresach -
raz na dwa lata lub w miar  potrzeb.
Raz na 6 miesi cy u ytkownik musi wyczy ci  filtr cz stek sta ych znajduj cy si  na wylocie w osadniku wst pnym poprzez
przep ukanie go bie  wod .

Nadmiernego stopnia zamulenia urz dzenia
Przepe nienia urz dzenia
Braku up ynnienia osadu
Emisji przykrych zapachów
Wyp ywanie substancji nieroz onych poza urz dzenie

Skontrolowa  poziom nape nienia zbiornika I (osadnika wst pnego)
Sprawd  poprawno  doboru wielko ci osadnika wst pnego i bioreaktora (za ma a lub za du a obj to  - urz dzenie
niedowymiarowane lub przewymiarowane)
Skontrolowa  jako cieków surowych pod k tem obecno ci w ciekach substancji agresywnych, nieulegaj cych
degradacji - antybiotyki, wybielacze, skropliny z kot ów, itp..
Skontrolowa  czysto  filtra cz stek sta ych

Sprawdzi  poprawno  doboru wielko ci bioreaktora ( np. za ma a lub za du a obj to  – urz dzenie niedowymiarowane
lub przewymiarowane).
Sprawdzi  termin ostatniego usuwania osadu (czynno  przeprowadzana za rzadko)
Sprawdzi  szczelno  zbiornika i czy wody deszczowe nie przedostaj  si  do rodka

Skontrolowa  szczelno  przewodów doprowadzaj cych cieki
Skontrolowa  stan zasyfonowania urz dze  sanitarnych w budynku (np.. brak szczelno ci na po czeniach, brak syfonów,
sporadycznie u ywane urz dzenia sanitarne, brak wentylacji wysokiej lub jej niedro no ).
Skontrolowa  dro no  wentylacji bioreaktora ( np. brak wentylacji, przewód wentylacyjny zatkany, za ma a rednica
przewodu – poni ej rednicy 110 mm)
Skontrolowa  poziom nape nienia zbiornika I (osadnika wst pnego)

Substancji wyflotowanych (t uszcze, itp.) - czynno  wykona  w razie konieczno ci, czyli w przypadku wyst pienia ko ucha
Nast pnie usuni cie cz ci osadów zgromadzonych na dnie.

Kontrola poziomu nape nienia osadnika wst pnego Zbiornik I (osadnik wst pny) powinien by  opró niany co 2 lub 3 lata w
zale no ci od obci enia oczyszczalni Argo ciekiem surowym. Celem kontroli stanu nape nienia zbiornika I osadem nale y
zdj  pokryw  w azu rewizyjnego i dokona  oceny wzrokowej poziomu nape nienia. Usuwanie nieczysto ci nale y
przeprowadza  przy zachowaniu mo liwie sta ego poziomu cieczy w zbiorniku. W tym celu w trakcie usuwania ko ucha i
osadów, nale y sukcesywnie dolewa  czyst  wod  doprowadzan  z budynku kanalizacj  sanitarn . Ca y zabieg nale y
przeprowadza  w taki sposób, aby nie dopu ci  do wymieszania trzech wydzielonych faz, tj. ko ucha, osadów dennych i
sklarowanych cieków, jednocze nie usuwaj c jak najmniej cieczy. Zalecane jest, aby wóz asenizacyjny wyposa ony by  w
urz dzenie s ce do odwadniania osadów.

Usuwanie osadów z zachowaniem sta ego poziomu cieczy
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Zalecenia do czynno ci wybierania osadu

Uwaga!
Nale y upewni  si , e osoby niepowo ane, a w szczególno ci dzieci nie b  w stanie w atwy sposób otworzy
pokrywy oczyszczalni (mo liwo  utoni cia lub zatrucia).

Obs uga spr arki

Post powanie w przypadku awarii

1. Zdj  pokryw  w azu rewizyjnego zbiornika I (osadnik wst pny)
2. Nie u ywa  ognia w czasie wykonywania czynno ci serwisowych
3. Otworzy  maksymalnie zawór wody w budynku mieszkalnym celem uzupe nienia poziomu cieczy w zbiorniku I (osadnik

wst pny)
4. Wprowadzi  ko cówk  przewodu ss cego do zbiornika od strony odp ywu cieków
5. Odessa  ko uch (warstwa powierzchniowa utworzona z t uszczy i innych substancji wyflotowanych - je li wyst puje)
6. Zanurzy  ko cówk  przewodu ss cego do zbiornika w taki sposób, aby nie uszkodzi  dna.
7. Zassa  osad jednocze nie  pompowania w sposób zapobiegaj cy mieszaniu si  osadów z ciecz  (mo e to mie  miejsce,

gdy wydajno  przewodu doprowadzaj cego jest mniejsza od wydajno ci przewodu ss cego)
8. Zbiornik oraz filtr cz stek sta ych op uka  wod
9. Wyj  przewód ss cy
10. Uzupe ni  zbiornik czyst  wod
11. Za yc pokryw  sprawdzaj c dok adno  zamkni cia

Nie dotyczy. Przydomowa oczyszczalnia Argo nie wymaga zastosowania adnych urz dze  elektrycznych i
pneumatycznych.

W przypadku awarii nale y wst pnie ustali  przyczyn  zak ócenia pracy oczyszczalni w oparciu o dostarczon  instrukcj
ytkowania (DTR) i skontaktowa  si  z serwisem producenta. Uwaga! Oczyszczalnia zosta a zaprojektowana w ten sposób,

aby wyeliminowa  zjawisko awarii (brak ruchomych cz ci, brak urz dze  elektrycznych, itp..).

Mo liwe b dy i wady

Osoba przeszkolona powinna dokonywa  regularnych przegl dów urz dzenia, dzi ki czemu zapobiegnie si  ewentualnym
problemom, które mog yby w sposób po redni lub bezpo redni doprowadzi  do uszkodzenia bioreaktora i jego osprz tu.

Awaria Przyczyna Usuni cie

Brak dop ywu cieku do
bioreaktora (zbiornik II)

Zanieczyszczony filtr cz stek
sta ych

Op uka  filtr bie  wod  i
zamontowa  z powrotem w

osadniku wst pnym

Na odp ywie woda jest
zanieczyszczona

Niepoprawna praca
oczyszczalni

Kontrola pracy oczyszczalni - wezwa
serwis

Woda nie odp ywa z
oczyszczalni

Niedro ny odbiornik - studnia
ch onna

Brak filtra w osadniku
wst pnym spowodowa

zamulenie z a biologicznego

Wymieni  geow óknin , w razie
braku poprawy wezwa  serwis.

 ponownie filtr do zbiornika
wst pnego, wyj  pierwsz  warstw

a biologicznego ze zbiornika
reaktora i wymy  j  starannie
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Zasady u ytkowania

Zabrania si  wlewania do niej:

Zabrania si

Instrukcja BHP

W czasie wszystkich prac przy urz dzeniach oczyszczalni cieków oraz z substancjami wydobytymi podczas u ytkowania
oczyszczalni cieków u ytkownik musi posiada  odzie  oraz r kawice, których u ywa wy cznie do tych prac. Czynno ci

ytkowe przy oczyszczalni mog  wykonywa  wy cznie zdrowe osoby powy ej 18 roku ycia. Osoby takie podczas
czynno ci obs ugowych przy oczyszczalni nie mog  je  oraz pali  i powinny zadba  o w ciw  higien  osobist  po
zako czonej pracy (mycie r k, prysznic, itp.). Prace przy których wymagane jest nachylenie si  nad otwartym zbiornikiem
powinno si  wykonywa  w dwie osoby, jedna wykonuje czynno ci obs ugowe, a druga j  ubezpiecza. Pozosta e prace

ytkownik mo e wykonywa  bez asekuracji drugiej osoby. W ciwie u ytkowana oczyszczalnia ARGO nie wydziela do
otoczenia adnych zapachów. Wyst pienie takiego zapachu (siarkowodorowy zapach zgnilizny) jest oznak  z ego

ytkowania oczyszczalni. W takim przypadku nale y bezzw ocznie skontaktowa  si  z dostawc  i zamówi  p atny przegl d
serwisowy. D ugotrwa a z a praca oczyszczalni w wyniku niew ciwego u ytkowania lub braku obs ugi mog  doprowadzi
do uszkodzenia osprz tu bioreaktora, samego bioreaktora lub zamulenia odbiornika cieku oczyszczonego, a w
konsekwencji wygenerowania niejednokrotnie wysokich kosztów naprawy, które w takiej sytuacji le  po stronie

ytkownika.

Do przydomowych oczyszczalni cieków typu ARGO mog  by  doprowadzane tylko i wy cznie cieki bytowo – gospodarcze.
Dzi ki brakowi urz dze  elektrycznych oczyszczalnie Argo charakteryzuj  si  wyj tkow  prostot  i bezawaryjno ci .
Czynno ci obs ugowe sprowadzaj  si  wy cznie do kontroli i usuwania osadu z osadnika wst pnego oraz do okresowego
czyszczenia filtra doczyszczaj cego(szczotkowego) i rurek rozprowadzaj cych ciek po z u. Oczyszczalnia Argo nie zawiera
adnych urz dze  t ocznych (pompy, pneumatyczne podno niki cieczy, itp.) w zwi zku z czym przep yw cieku odbywa si

samoczynnie i grawitacyjnie, a koszty eksploatacyjne zosta y zredukowane do minimum. Dzi ki swoim w ciwo ciom
oczyszczalnie Argo nadaj  si  do stosowania na terenach wiejskich, dzia kach letniskowych, pensjonatach i wsz dzie tam,
gdzie brak jest wykwalifikowanych firm obs uguj cych bardziej skomplikowane i dro sze w u ytkowaniu systemy.

 wody deszczowej zebranej za pomoc  kanalizacji burzowej z dachów i miejsc jej sp ywania;
wody opadowej pochodz cej z drena u; odpadów sta ych i p ynnych pochodz cych z hodowli zwierz t; cieków
pochodz cych z przedsi biorstw przemys owych i gospodarstw rolnych, gdy nie maj  charakteru cieków domowych;
produktów chemicznych i farmaceutycznych, ropy naftowej i produktów ropopochodnych, rozpuszczalników; czynników
ch odniczych ( woda kot owa, ch odziwa); cia  sta ych maj cych posta  odpadów ywieniowych, plastików, artyku ów
higienicznych (chusteczki, patyczki do uszu, itp.), filtrów do kawy, korków od butelek i innych artyku ów gospodarczych; mleka
i produktów mlecznych; wody pochodz cej z basenów k pielowych; du ej ilo ci krwi; tabletek do zmywarek zawieraj cych
fosfor. W przypadku wyst powania cieku o du ej zawarto ci t uszczów lub olejów ro linnych zaleca si  ich wcze niejsze
oddzielenie w separatorze t uszczu usytuowanym przed oczyszczalni .

 wlewania lub wrzucania do zlewu lub toalety: popio ów, produktów chemicznych, rodków dezynfekuj cych,
farb, rodków fotochemicznych, plastrów, wiru dla kota, niedopa ków, prezerwatyw, korków, lakierów, leków, olejów
silnikowych, odpadków zawieraj cych oleje, rodków fitosanitarnych, rozcie czaczy do farb, rodków czyszcz cych z
wyj tkiem rodków bez chloru, yletek, szczotek do mycia butelek, damskich wk adek higienicznych, olejów spo ywczych,
resztek po ywienia, klejów – w tym tapicerskich, tekstyliów, rozcie czalników, piasku dla ptaków, patyczków higienicznych,
kostek do WC –zwyk ych, pieluszek, wody cementowej.
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Nadstawka h = 0,5 m.

Nadstawka h = 0,5 m.

Pokrywa Pokrywa

osprz t wymagany

opcja

Nadstawka h = 0,5 m.

Pokrywa
Filtr

Osadnik wst pny

Turbowent

e biofiltracyjne

Wykaz wyposa enia
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00-019 Warszawa, ul.Z ota 7 lok.18
Tel. +48 86 218 03 29
info@oczyszczalnie.org
www.oczyszczalnie.org
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