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Verificarea BioKube ETV pentru case de vacanță

Ce s-a verificat?

1. Funcționalitatea în casele de vacanță.

S-a verificat dacă apa de intrare a fost oprită la 1 octombrie și pornită din nou la 1 aprilie la sarcina

maximă de proiectare, apoi BioKube va îndeplini cerințele de tratament tot în data de 1 aprilie.

Aceasta este definită ca o situație tipică într-o casă de vacanță.

2. Economisirea energiei dacă apele de intrare nu sunt în sistem.

Am verificat dacă sistemul nu primește apele de intrare timp de 6 zile, va intra automat în „Modul de

economisire a energiei”.

În această configurație, consumul de energie este redus cu 80%.

Când sistemul primește încă o dată apele de intrare, atunci va reveni automat la configurația operațională

normală.

Această intrare pornită / oprită în modul de economisire a energiei se face automat și poate fi efectuată de

nenumărate ori pe parcursul anului.

Aflați mai multe despre programul european de verificare a tehnologiei aici.

https://ec.europa.eu/environment/ecoap/etv_en
mailto:mail@biokube.dk
http://www.biokube.com/


2 Aplicare

2.1 Matrice

Tehnologia este destinată tratării apelor uzate menajere din casele de vacanță.

2.2 Scop

Scopul este tratarea apelor uzate de la casele de vacanță, reducând în special consumul biochimic de
oxigen (BOD), consumul chimic de oxigen (COD), amoniu (NH4) și total fosfor (P) sub valorile solicitate.

2.3 Condiții de funcționare și utilizare

BioKube a declarat că sistemul de ape uzate al caselor de vacanță funcționează și în condiții de iarnă,
deoarece sistemele de tratare sunt amplasate sub pământ. Nu sunt menționate limite pentru intervalul de
temperatură în care sistemul poate fi  utilizat.  Operarea unui sistem BioKube de ape uzate impune ca
utilizatorul  să  se  comporte  responsabil.  Trebuie  să  utilizați  numai  detergenți  ușor  biodegradabili  (se
recomandă produse cu etichetă ecologică) și nu trebuie turnate substanțe chimice periculoase în toaletă și
în canalizare. Sarcinile hidraulice și poluanții care depășesc sarcinile dimensionate (750 litri/zi pentru un
sistem 5-PE) sau adăugarea de substanțe chimice non-biodegradabile pot suprasolicita sistemul de tratare
și  deteriora  calitatea  efluenților.  Sistemul  necesită  o  verificare  anuală  de  service  pentru  a  asigura
întreținerea pieselor mecanice și umplerea coagulantului, acolo unde este cazul. Golirea rezervorului de
sedimentare se face în mod normal o dată pe an.

2.4 Rezumatul definiției parametrilor de verificare

Prima afirmație este rezultatul tratamentului pentru următorii parametri. Se susține că sistemul obișnuit de
tratament (adică Venus 1850 normal) și sistemul de tratament cu economisire a energiei (adică sistemul
BioKube de ape uzate al caselor de vacanță) respectă standardele daneze de calitate a efluenților 1, la
primirea din nou a apelor uzate de intrare, după o perioadă (de până la 6 luni) fără ape uzate influente:

■ Consumul biochimic de oxigen (BOD) <10 mg/l,
■ Consumul chimic de oxigen (COD)      < 70 mg/l,
■ Amoniu (NH4)       < 5 mg/l,

și pentru sistemele care au instalat sistemul de precipitații P:

       ■ Total fosfor (P)

A doua afirmație este că utilizarea unui comutator de debit va permite sistemului de economisire a energiei
să oprească părțile sistemului în perioadele fără ape uzate influente (până la 6 luni), reducând consumul
de energie  electrică  pentru  utilizarea  la  casele  de  vacanță  cu  cel  puțin  50%,  comparativ  cu  sistemul
obișnuit de tratament.

Cerințele legale pentru stațiile mici de tratare a apelor uzate din Danemarca se află într-o fază de tranziție.

Regulamentele naționale de omologare de tip au fost retrase începând cu 1 iunie 2015. În timp ce sunt

elaborate  noi  reglementări,  municipalitățile  fac  referire  în  continuare  la  calitatea  efluenților  cerută  în

omologarea națională de tip.



3 Proiectare de testare și analiză

Au fost efectuate două teste separate: teste cu debit  controlat  cu ape uzate municipale la o stație de

epurare a apelor uzate (stație de epurare) și teste de teren la opt instalații existente la cabane de vacanță.

3.1 Date noi și existente

BioKube a testat performanța unității de precipitare a fosforului ca parte a testului de tip EN 12566-6 + A2
pentru certificare. Concentrația medie de fosfor total în apele uzate brute în perioada de testare a fost de
10,9 mg/l P. Concentrația de fosfor total în apele uzate tratate a fost de 0,50 mg/l P, în medie 20 de probe.
Datele sunt menționate în raportul de certificare (Anexa 9 din raportul de verificare). Toate cele 20 de probe
de efluenți au avut concentrații de fosfor sub limita orientativă daneză de 1,5 mg/l.

3.2 Condiții de laborator sau de teren

La stația de epurare Tappernøje (Danemarca), au fost operate două sisteme de tratare cu precipitații de
fosfor  (unul  obișnuit,  celălalt  cu economisire  a energiei),  cu o întrerupere de 6 luni  a intrării  în  timpul
sezonului de iarnă. Când fluxul de ape uzate către sistemele de epurare a fost reluat, fluxul a fost ajustat la
aproximativ 750 l/zi de apă uzată brută (după ce a trecut de ecranul grosier). Probele la fața locului de la
admisie și efluent au fost prelevate în termen de două săptămâni de la repornire.

Debitul și compoziția apelor uzate nu au fost manipulate la instalațiile existente de la cabanele de vacanță.
Ocuparea caselor de vacanță variază foarte mult,  ceea ce s-a văzut  și  în test.  Unele case nu au fost
ocupate deloc pe toată perioada testului, altele au fost închiriate mai mult sau mai puțin regulat, în timp ce
una a fost ocupată continuu. Conform schemelor de auto-raportare, încărcăturile de vârf au avut loc în
timpul sărbătorilor de Paște. În unele zile, casele erau ocupate de mai mulți oameni decât era conceput
sistemul de tratament.

3.3 Compozițiile matriciale

Apele uzate brute de la stația de epurare Tappernøje au fost relativ diluate. Concentrația medie de admisie
a COD, BOD și a componentelor de amoniac a fost sub concentrațiile recomandate în EN 12466. Datorită
debitului relativ mare în timpul perioadei de testare (peste 750 l/zi vizat), sarcina de poluanți a stațiilor de
testare a corespuns sarcinii recomandate pentru unele dintre ocaziile de prelevare.

3.4 Parametri de testare și analiză

Au fost investigați următorii parametri de testare în tabelul 1.

Tabelul 1   Prezentare generală a parametrilor de testare și analiză 

Parametrii apelor uzate Parametri operaționali

BOD
COD
NH3-N + NH4-N
Total P

Fluxul apelor uzate brute către sistemele de tratare BioKube de la stația de epurare

Parametrii de mediu

Consumul de energie



3.5 Rezumatul metodelor de testare și analiză

Analizele au fost efectuate la laboratorul extern. Alegerea metodelor pentru fiecare parametru este 
rezumată în secțiunea de mai jos.

3.6 Parametrii măsurați

Tabelul 2 oferă o prezentare generală a parametrilor analizați de un laborator extern. Cele două stații 
BioKube situate la stația de epurare au primit aceleași ape uzate.

Tabelul 2  Prezentare generală a parametrilor analizați și a punctelor de eșantionare. 

Parametru Metodă Punctul de admisie
BioKube a apelor

uzate

Punct de deversare
BioKube a apelor

uzate

Punct de
deversare

BioKube pe câmp

Consumul 
biochimic de oxigen
(BOD)

Metoda Reflab
2:2002

Un punct de
eșantionare

Două stații Opt stații

Consumul chimic 
de oxigen (COD)

DS/ISO
15705:2006

Un punct de
eșantionare

Două stații Opt stații

NH3-N = NH4-N EN/ISO 11732,
modificat

Un punct de
eșantionare

Două stații Opt stații

Total P DS/EN ISO
6878:2004

DS/EN ISO
6878:2004

- O stație

4 Rezultatele verificării

4.1 Parametrii de performanță

Teste controlate de debit la stația de epurare - Respectarea standardelor privind efluenții.

Când sistemele de tratare au primit din nou ape uzate după 6 luni fără admisie, ambele sisteme (obișnuite
și de economisire a energiei) au respectat standardul danez privind efluenții încă din prima zi: BOD <10
mg/l, COD <70 mg/l și amoniac - N<5 mg/l. Afirmația nr. 1 în ceea ce privește calitatea efluenților a fost,
prin urmare, verificată prin testele controlate de debit la stația de epurare. Concentrațiile de admisie sunt
prezentate în Figura 1, concentrațiile efluenților de COD în Figura 2, COD în Figura 3 și amoniac-N în
Figura 4.



Rezultatele analitice sunt pentru apele uzate brute și efluenții sunt prezentate în Tabelul 3.

Table 3 Calitatea admisiei și a efluenților din două sisteme de tratare (obișnuite și de economisire a
energiei) la stația de epurare Tappernøje.

Parametru 30-03-
2016

30-03-
2016

01-04-
2016

04-04-
2016

08-04-
2016

 08-04-
2016

12-04-
2016

12-04-
2016

Economisirea energiei cu 
eliminarea P

admisie deversare deversare deversare admisie deversare admisie deversare

COD (mg/l)
BOD (mg/l)
NH3-N = NH4-N (mg/l)

350
160
16

13
3

1.0

11
4.4
1.3

<10
3.7
2

210
62
21

<10
1.6

0.065

180
72
24

<10
1.1

0.071

Obișnuit cu îndepărtarea P admisie deversare deversare deversare admisie deversare admisie deversare

COD (mg/l) 350 <10 17 <10 210 <10 180 <10

BOD (mg/l) 160 <1 1.4 2.2 62 2.8 72 2.1

NH3-N = NH4-N (mg/l) 16 0.024 0.079 0.85 21 0.45 24 0.14

Teste controlate de debit la stația de epurare - Consum de energie
În perioada inactivă fără flux de ape uzate, sistemul obișnuit de tratare a consumat 1.83 kWh/zi, în timp
ce sistemul de tratare cu economisierea energiei a consumat 0.76 kWh/zi.  Aceasta corespunde cu o
reducere  cu  59%  a  consumului  de  energie  electrică.  Afirmația  nr.  2  în  ceea  ce  privește
economisirea energiei a fost, prin urmare, verificată prin testele controlate de debit la stația de
epurare. Când stațiile au primit din nou ape uzate, consumul lor de energie electrică a fost similar cu cel
din Tabelul 4.

Table 4 Consumul de energie (kWh) de către sistemele de economisire a energiei și de tratare 
obișnuite de la stația de epurare Tappernøje în timpul fazelor inactive și active ale perioadei 
de testare.

Sistem de tratare Perioada inactivă (181 zile) Perioada activă (13 zile)

Economisirea energiei 0.76 kWh/d 1.79 kWh/d

Obișnuit 1.83 kWh/d 1.70 kWh/d

Teste de teren la opt instalații la casele de vacanță - Respectarea standardelor privind efluenții
Pe baza eșantioanelor și parametrilor (77 puncte de date) incluse în evaluare, stațiile existente au
respectat  standardele  pentru  87% din  punctele  de  date.  Numărul  de  puncte  de  date  conforme  și
numărul  total  de puncte de date sunt  prezentate  în Tabelul  5.  Sunt prezentate  concentrațiile  medii  și
deviația standard a COD, BOD și NH3-N + NH4-N. Doar una dintre cele opt stații existente la casele de
vacanță a instalat precipitații cu fosfor.

Table 5 Conformitatea stațiilor existente cu standardele privind efluenții

Parametri Afirmație Medie Deviație standard Conformitate Puncte de date la
depășirea sarcinii de

proiectare 5 PE

mg/l mg/l mg/l /nr. puncte de date /nr. puncte de date

COD <70 46 32.3 22/24 2/24

BOD <10 3.4 6.2 21/24 2/24

NH3-N + NH4-N <5 5.5 13.9 21/25 2/25

Total P <1.5 0.84 0.62 3/4 1/4



La două cabane de vacanță, sarcina de proiectare de 5 PE a fost depășită pe perioada Paștelui, conform
datelor de utilizare auto-raportate. Aceasta a coincis cu cinci dintre cele zece puncte de date neconforme.
Ambele case aveau instalat sistemul de tratare cu economisirea energiei. Pentru restul de cinci rezultate
neconforme, versiunile de economisire a energiei nu au fost supra-reprezentate.

Au  existat  3  puncte  de  date  neconforme  din  sistemele  obișnuite  de  tratament  și  2  puncte  de  date
neconforme  din  sistemele  de  tratare  cu  economisirea  energiei.  Detalii  suplimentare  sunt  explicate  în
raportul de verificare. Setul de date complet cu rezultatele pentru sistemele individuale de tratament este
prezentat în Raportul de testare.
Teste de teren la opt instalații la casele de vacanță - Consum de energie.
În perioada de testare, cele patru sisteme obișnuite de tratament au consumat în medie 325 kWh (1.81
kWh/zi, deviație standard 0.09 kWh/zi), în timp ce sistemele cu tehnologie de economisire a energiei au
consumat 113 kWh (0.62 kWh/zi, deviație standard 0.17 kWh/zi). Aceasta corespunde cu o reducere cu
65% a reducerii consumului de energie electrică. Afirmația nr. 2 în ceea ce privește economisirea
energiei a fost, prin urmare, verificată prin testele de teren.

4.2 Parametrii operaționali

Condițiile operaționale în timpul testelor sunt raportate în Raportul de testare.

4.3 Parametrii de mediu

Principalii parametri de mediu sunt calitatea efluenților și consumul de energie. Aceștia sunt raportați ca
parametri de performanță.

4.4 Parametri suplimentari

Manualul de utilizare și ghidul de instalare pentru contractorii de canalizare au fost considerate suficiente.
Nu au fost identificate probleme critice în ceea ce privește utilizarea resurselor.

5. Informații suplimentare

Sistemul de tratare depinde de funcția pieselor electrice și mecanice și, prin urmare, necesită întreținere
anuală. Rezervoarele de sedimentare trebuie golite, de obicei o dată pe an.

5.1 Asigurarea calității și abateri

Verificarea  a  fost  efectuată  în  conformitate  cu  Planul  de  asigurare  a  calității  descris  în  protocolul  de
verificare. În timpul testării, au fost efectuate audituri interne și externe de către DHI și, respectiv, ETA
Danmark. Au existat două abateri la protocolul de verificare specific și la planul de testare:

1. Protocolul specific de verificare a postulat înregistrarea punctelor în timp, când comutatorul de debit a
fost activat în sistemele de tratament existente utilizate pentru testarea pe teren. Acest lucru nu a fost
posibil, deoarece nu exista o capacitate de înregistrare în sistemele de tratament BioKube. Prin urmare,
funcționarea cu succes a funcției de economisire a energiei a fost evaluată pe baza consumului de energie
măsurat, combinat cu formularele de auto-raportare ale utilizatorilor.

2. Protocolul specific de verificare aștepta măsurarea fosforului total (P total) în efluentul de la toate stațiile
BioKube cu precipitații de fosfor. Datorită unei supravegheri efectuate de organismul de testare, fosforul
din influentul și efluentul către / din sistemele situate la stațiile de epurare nu a fost analizat de laboratorul
extern. Datele de la o unitate identică de precipitare a fosforului pentru testul de omologare (certificare) al
unei stații BioKube au fost acceptate pentru verificare.

Niciuna dintre cele două abateri nu a fost considerată că ar avea un impact semnificativ asupra verificării. 



* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Certificarea traducerii:                                                            

Subsemnata,  FLORESCU  ANCA  MIHAELA,  traducător  autorizat  de  Ministerul

Justiţiei cu autorizaţia nr. 13267/2005, certific exactitatea traducerii din limba engleză

în limba română, după documentul care mi-a fost înmânat pentru traducere.

INTERPRET ŞI TRADUCĂTOR AUTORIZAT,

Florescu Anca Mihaela


