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 ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПОДЗЕМЕН МОНТАЖ ROTOTEC  

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ 

                                                          

Методите на поставяне се валидни за всички 
резервоари за подземен монтаж 
 

    Оребрени резервоари модел Cisterna 
 

 Оребрени резервоари модел Canotto 
 

 Оребрени резервоари модел Panettone 
 

  Гладки резервоари модел  Cisterna 
                     

  Гладки резервоари модел Panettone  
              

Модулни резервоаримодели Infinitank и Miniтank 
                        

 Fosse оребрени 
 

 Оребрени модел Еlipse  
                          

 Fosse армирани 
  

  Fosse гладки 
 

 Fosse двукамерни 
 
 

 Предупреждения: 
 
А) По време на изпълнение на всички операции 

трябва да се спазват всички  изисквания за 
безопасност, при временни работни места и 
работни места на открито, определени от 
законите в сила.   

Б) Проверете внимателно изделието при 
получаването му, за да се уверите, че отговаря 
на поръчаното и на данните на проекта, важно 
е да се докладва незабавно за всякакви 
срещнати дефекти и/или щети при 
транспортирането. Директно се свържете с 
компанията по телефон, факс или електронна 
поща. 

В) Уверете се, че изделието е придружено от 
всички стандартни документи (технически 
листове, инструкция за монтаж и т.н.). 
Съобщете на компанията за всяка липса, 
незабавно ще Ви се изпрати копие. 

Г) Уверете се, че уплътненията, тръбите и всички 
различни части от полиетилен са подходящи 
за течностите, които ще съдържат.  

Д) Избягвайте въздействието и контакта с остри 
или ръбести предмети, които могат да 
нарушат целостта на изделието. 

Е)  Преместването на резервоарите да става само 
когато са абсолютно празни, използвайки 
специалните уши за повдигане (когато са 
предвидени). НИКОГА да не се повдига 
резервоара от тръбите за вход и/или изход. 

Ж) За избора на материал за запълване и метода 
на уплътняване се обърнете към европейските 
стандарти ENV 1046 и EN 1610. 

З) По време на дейностите по инсталирането се 
определят граници на работния участък с 
адекватни обозначения. 

 
 



 
 
Забрани: 
 

А) Абсолютно е забранено резервоарите за 
подземен монтаж да се използват на открито. 

Б) Строго е забранено използването на 
резервоара за съхранение на промишлени 
отпадъци и течности, съдържащи химически 
вещества или смеси, несъвместими с 
полиетилена (вж. списък за съвместимост, 
предоставен от Rototec).  

В) Подземният резервоар НЕ е съвместим и НЕ 
може да се използва за съдържане на 
дизелово гориво.   

   
 
 
 
 
 
 

Преместване: 

 
А)  За преместването на изделието използвайте 

средства за повдигане и носене с адекватен 
капацитет и отговарящи на съвременните 
стандарти за безопастност. 

Б)  По време на транспортирането да се избягват 
резки движения, които могат да нарушат 
целостта на резервоара. 

В)  Повдигнете резервоара само когато е напълно 
празен. НИКОГА не стойте под повдигнатия 
товар. 

Г)  За подемни операции използвайте специални 
въжета или ленти, адекватно устойчиви на 
товара и в отлично състояние. Поставете 
въжетата или лентите в халките (ушите), 
поставени на резервоарите. За да се избегне 
нарушаването на баланса на товара, винаги ги 
поставяйте симетрично, отчитайки ъгъла на 
захващане, който НЕ трябва да бъде по-малък 
от 45° (вж. Съседната фигура) 

 
 

ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ 

N.B. Най-доброто разположение на резервоара за съхранение се определя от проектанта, в зависимост от техническата оценка 
на дълбочината. Тез модели на изкопи са насоки, които да бъдат следвани по време на монтажа. 
 

1. ИЗКОПИ 
 

1.1 Пригответе подходящ размер изкоп с плоско дъно, така че да има пространство около резервоара 20-
30cm. При наличието на тежки почви (напр. основа глина и/или плитки подпочвени води), разстоянието трябва 
да бъде най-малко 50cm.  Разстелете на дъното на изкопа основа от промит дребен чакъл 2-6 на15-20cm, 
така че резервоара да е разположен на едно ниво. Абсолютно е забранено да се използва като опора 
изкопания материал.  
Изкопите трябва да бъдат направени най-малко на 1 м от всякакви 
сгради.

 
 



 
2. НАПЪЛВАНЕ И УКРЕПВАНЕ 
 

2.1 Поставете абсолютно празния резервоар върху основата от промит дребен чакъл 2-6, разпределен на 
дъното на изкопа, постепенно напълнете резервоара с вода и едновременно запълвайте отстрани с промит 
дребен чакъл 2-6: преминавайте към следващите слоеве на 15-20 см, продължавайки докато се запълни 
първо резервоара и впоследствие запълвайте с дребен чакъл. Напълнете резервоара до 3/4 от капацитета и 
покрийте последните 40см с горния почвен слой (НЕ от типа глина или тиня, НЕ от изкопания материал). 
НИКОГА не използвайте материал с остри ръбове, за да се избегне силен натиск върху резервоара. 
N.B. За монтаж в най-тежки условия (подпочвени води, глинеста почва или наличие на наклон), 
продължете към глава 3 „Монтаж при извънредни условия“. 

 
 

2.2 След правилно запълване и укрепване, резервоарът постепенно се покрива с горния почвен слой (НЕ от 
типа глина или тиня, НЕ от изкопания материал) с дебелина 30-40cм, оставяйки инспекционните люкове 
достъпни. 
В този случай повърхността е подходяща само за пешеходци и е забранено преминаването на превозни 
средства до 2 метра в близост до изкопа. 
N.B. За преминаване на превозни средства върху съоръжението, прочетете глава 4 „Зони с трафик“. 

 
 

2.3 ИНСТАЛАЦИЯ С УДЪЛЖЕНИЕ 
 
Ако ви се налага да монтирате резервоара на 30-40 см дълбочина, и площта е нужна за преминаване на 
пешеходци, се препоръчва да инсталирате удължението Rototec от PE директно на люковете за инспекция. 
В случаите, когато се налага монтаж на съоръжението на дълбочина по-голяма от указаната, при тежки 
условия, се препоръчва да се следват стриктно инструкциите, посочени в гл. 4 „Зони с трафик“.  

 
2.4 СВЪРЗВАНЕ НА ОТДУШНИК 

 
a) В случай на монтиране на външна и вътрешна помра, ВИНАГИ подсигурявайте отворен въздушен 

вентил/обезвъздушител, отворен и правилно оразмерен, за предохраняване на резервоара по време на 



работа от изпадане във вакуум и деформация. След като свържете обезвъздушителя, извършете свързването 
и тестове. 

b) За да се избегне образуването на лоши миризми и да работи най-добре пречиствателната станция, 
ВИНАГИ свързвайте тръба (PVC или РЕ) поради предразположението към образуване на био газ в 
изделието. Тръбата се прикрепя към най-високата точка на сградата или по посока но оттичане на дъжда, 
при всички случаи, по-високо от нивото на изхода за биогаз на капака. Тръбата за отдушника, показана на 
чертежа, не е включена в доставката. 

 
 

2.5 ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛЮКОВЕ 
 

При монтаж на люкове и капаци с тегло над 50 кг, те трябва да са винаги с бетонна плоча, достатъчно 
голяма, за да поеме натоварването, конструирана да позволи равномерно разпределение на товара. Тогава 
плочата НЕ трябва да да се прави директно върху резервоара, тя трябва да се разположи върху непокътнат 
земен носител. НЕ правете тухлена зидария, която може да повлияе на поддържането или замяната на 
съоръжението. 

 
 
3. МОНТАЖ ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ УСЛОВИЯ 
 

3.1 МОНТАЖ В РАЙОНИ С ПОДПОЧВЕНА ВОДА 
 
Присъствието на подпочвени води е най-рисковото условие и монтажът не е много препоръчителен. 
Препоръчва се геотехнически доклад, изготвен от квалифициран специалист. Според резултатите от 
геоложкото проучване, техникът ще може да определи налягането на подпочвените води и да оразмери 
уплътнаването (насипа) и плочата; по-специално уплътняването, което ще се издигне, за да издържи на 
силното странично натоварване. Капацитетът на съпротивление може допълнително до се увеличи чрез 
полагане на електро-заварени телени мрежи. Поставете на дъното на изкопа бетонна плоча и отгоре 
разстелете основа от дребен промит чакъл 2-6 с дебелина 10 см, за да се запълнят кухините в основата на 
резервоара. Запълването на резервоара с вода и уплътняването трябва да се извършват постепенно: 
следователно, се препоръчва резервоара да се напълни наполовина, и в същото време да се запълни с бетон 
и да престои за 24/36 часа (точки 1-2). След което завършете напълването на резервоара и уплътняването 



(точки 3-4). 

  
 
3.2 МОНТАЖ В РАЙОНИ С ГЛИНЕСТИ/ТИНЕСТИ ПОЧВИ 

 
Монтажът в зони с предимно глинести/тинести почви и / или почви с намален капацитет за дренаж е 
друго неблагоприятно условие. Ние винаги препоръчваме изготвянето на геотехнически доклад от 
професионален специалист. Според резултатите от геоложкото проучване, техникът ще може да определи 
нивото на налягането на почвата (в този случай високо) и да оразмери уплътнаването (насипа). По-
специално, трябва да се покрие дъното на изкопа с основа от промит дребен чакъл 2-6 и да се засипе 
резервоара с чакъл (диам. 20-30 мм) за улесняване на дренирането. За напълване и укрепване прочетете 
пар. 2.1. На дъното на изкопа осигурете дренажна система. 

 
 
3.3 МОНТАЖ В НАКЛОНЕНИ ТЕРЕНИ 
 
Ако монтажът се извършва в близост до наклон или на места с наклон, съоржението трябва да се предпази 
със стена, направена от железобетон, подходящо оразмерена от специалист. Тя се предвижда, за да се 

балансира страничното натоварване и да се предотврати проникването на инфилтрат. За напълване и укрепване 
прочетете пар. 2.1. 
 

 
 
 
4. ЗОНИ С ТРАФИК 
 

4.1 ЛЕК ТРАФИК - клас B125-EN124/95 – макс. 12,5 тона 
 
За да се реализира място, подходящо за трафик на леки автомобили, е необходимо да се направи, придвид 
размерите, подходяща самоносеща железобетонна плоча с по-голям периметър от изкопа, за да се 
избегне поемането на тежестта на тази конструкция от резервоара. Препоръчително е също полагането на 
бетонна плоча (напр. 15/20 см) на дъното на изкопа, насипва се слой от дребен промит чакъл 2-6 на 



дебелина 10 см за запълване на кухините в основата на резервоара. Самоносещата стоманобетонна плоча и 
бетонната плоча трябва винаги да бъдат оразмерени от квалифициран специалист. Пълненето на 
резервоара и засипването трябва винаги да се извършва постепенно, така както е посочено в пар. 2.1. 

 
 

4.2 УСИЛЕН ТРАФИК – клас Classe D400-EN124/95 – макс. 40 тона 
 
За да се реализира място, подходящо за трафик на тежкотоварни автомобили е необходимо изграждането на 
кофраж от железобетон, както и поставянето на самоносеща бетонна плоча с по-голям периметър от изкопа, 
за да се разпредели натоварването върху насещите стени, а не върху самия резервоар. След това се насипва 
слой от дребен промит чакъл 2-6 на дебелина 10 см на дъното на кофража, за да се запълнят празнините на 
оребряването на дъното на изделието. Кофражът и плочата трябва винаги да бъдат оразмерени по 
отношение на потока овтомобили, от професионален специалист. Пълненето на резервоара и засипването 
трябва винаги да се извършва поетапно, както е посочено в пар. 2.1.  

 

 
 
 
 



 

ГАРАНЦИЯ НА ИЗДЕЛИЯТА ЗА ПОДЗЕМЕН МОНТАЖ 
 
С настоящото компанията ROTOTEC S.p.A. дава гаранция на своите подземни резервоари категория „Вода“ и 
категория „Пречистване на вода“, направени от линеарен полителиен с висока плътност (LLD-PE) посредством 
ротационно отливане, за период от 25 години, срещу корозия и производствени дефекти.    
Гаранцията е валидна при условие, че изделията се поддържат в редовни работни условия, подлежат на 
дейности по периодична поддръжка и са спазени процедурите за начина на прилагане, отпада всяка отговорност 
в случай на неправилен монтаж. 
  
 
Гаранцията е невалидна, когато: 
 

1. Не са приложени стриктно методите на подземен монтаж. 
2. Продуктът е модифициран без разрешение на производителя. 
3. При всяка неправилна употреба. 

 
Гаранцията не включва: 
 

1. Разходи за монтаж. 
2. Щети при неизползване. 
3. Щети, причинени от трети лица. 
4. Щети в резултат на изтичане на съдържанието. 
5. Транспортни разходи. 
6. Възстановяване на мястото. 

 
Материалите са гарантирани от нас, когато отговарят на изискванията и условията, посочени в потвърждението 
на поръчката и сертификата / техническата спецификация, издаден от нашия технически отдел. 
 
Rototec не поема никаква отговорност по отношение на употреба, монтаж, тестване и всички операции, които са 
от страна на купувача и на които ще бъде подложено изделието. 
 
Гаранцията не обхваща продукти, за които е установено, че са дефектни поради непредпазливост, 
некомпетентност, небрежност при използването на изделията или неправилен монтаж или поддръжка, 
извършени от неоторизирани и неквалифицирани лица, за вреди, причинени от обстоятелства, при които не 
могат да бъдат открити производствени дефекти. 
 
Rototec не поема отговорност за никакви щети, които могат пряко или косвено да бъдат причинени на лица или 
имущество в резултат на неправилен монтаж, употреба и поддръжка на закупените продукти. 
 
Продуктите на Rototec са придружени от информационни листове, сертификати, съгласно действащите 
стандарти и инструкции за подземен монтаж и поддръжка. 
 
 

ROTOTEC S.p.A. 
Ufficio tecnico 

 


