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Списък с изискванията преди шеф-монтаж и START-UP на ECOBOX 

1. Доставка и подготовка за инсталиране на ECOBOX: 

1.1. Според конкретната конфигурация на обекта се доставя - един общ утаително-буферен 
резервоар или един утаителен и един буферен резервоар с предварително монтирана от 
Пайплайф България тръбна разводка от Airlift системата (за препомпване на замърсената 
вода към реакторния резервоар). Тази разводка е монтирана или в утаително-буферния (при 
общ утаително-буферен резервоар), или в буферния резервоар (при отделни утаителен и 
буферен резервоар). 

1.2. Един реакторен резервоар, който се доставя на обекта с предварително монтирани от 
Пайплайф България в него - дифузери, тръбна разводка на Airlift система (за препомпване на 
излишна активна утайка към утаителната част, на пречистена вода към водоприемника и за 
подаване на въздух към дифузерите), маркучи за въздух от Airlift системата към контролното 
табло и датчик за ниво (при пречиствателни станции от 20 ЕЖ нагоре). Маркучите за въздух и 
датчика за ниво са изведени през отвор от реакторния резервоар, чакащи да се доведат до 
контролното табло. 

1.3. Резервоарите са снабдени с ревизионни отвори и удължители съобразени с котата на 
терена и довеждащата тръба. Резервоарите са с входове и изходи подготвени за връзка към 
довеждащата канализационна тръба от имота, междинни връзки между тях и към 
канализационната тръба от имота, която отвежда пречистените води до водоприемника. 
Всички коти на вход, изход и височина на ревизионните отвори са предварително зададени 
по проект и съгласувани с възложителя. 

1.4. Контролно табло и компресор. При пречиствателни станции до 16 ЕЖ вкл. за стенен 
монтаж на закрито. При пречиствателни станции от 20 до 50 ЕЖ контролното табло и 
компресорът са поместени в шкаф за стенен монтаж на закрито или открито. При 
пречиствателни станции от 60 до 500 ЕЖ контролното табло и компресорът са поместени в 
шкаф за монтаж върху фундамент, на закрито или открито. 

1.5. Полиестерни колани за закрепване на резервоарите към фундаментна стоманобетонна 
плоча, ако се налага такова. 

2. Съхранение 

2.1. Товаренето и разтоварването на резервоарите да се извършва с подходяща механизация 
с цел да се предотврати нараняването им. 

2.2. Да се полагат върху равни повърхности без наличието на остри предмети. 

2.3. Резервоарите да се съхраняват на места защитени от пряка слънчева светлина с 

оглед да се предотврати деформация следствие на нагряване. 

2.4. Контролното табло – да се съхранява в закрито сухо помещение защитено от влага и 
пряка слънчева светлина до монтирането в защитна кутия съгласно условията на мястото на 

инсталиране. 

2.5 В случаите, когато компресора е отделно от контролното табло да се предвиди защитата 
му от влага до момента на монтирането му от представител на Pipelife. 

3. Монтаж 

3.1. Преди полагането на резервоарите, трябва да се направи изкоп съобразен с размерите и 
котите посочени в чертежа. За по-лесен монтаж и свързване на тръбната система са нужни 
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около 50 см между стените на изкопа и резервоарите. След изпълнението на изкопа дъното 
се уплътнява и се изпълнява 10 cm подложка от трамбована баластра с едрина на зърната от 
4 mm до 16 mm, върху която се отлива 10 cm бетонова подложка от бетон B15. Върху 
бетоновата подложка се излива стоманобетонна плоча с долна решетъчна армировка по 
отделен конструктивен проект. 

3.2. Преди наливането на бетоновата смес трябва да бъдат заложени куките , за които да се 
захванат полиестерните колани, придържащи резервоарите. Местата на куките са показани 
на монтажния план за съответната ситуация и вид на пречиствателното съоръжение. 
Чакащите куки се изпълняват от неръждаема стомана ∅20 mm. Полагането става след като 
подложката е готова и е придобила необходимите якостни качества. Резервоарът трябва да 
се провери за фабрични повреди или пукнатини в следствие на складирането и 
транспортирането му. След тази проверка той може да се положи в изкопа. 

3.3. Спускането на резервоара в изкопа става с кран, повдигащо съоръжение или чрез 
въжета. Спускането трябва да става внимателно и бавно, без да се наранят резервоарите. 
При самото захващане на резервоарите, в случай на спускане с кран - да се прецени центъра 
на тежестта , за да се избегне евентуалното изхлузване или сплескване на резервоарите. 
Минималното покритие, което се изисква над резервоарите, е 0.50 m, а максималното може 
да достигне до 0.70 m. За да бъдат достъпни за ревизия и ремонт, резервоарите се 
оборудват с дистанциращи пръстени-удължители DN600. 

3.4. След полагането на резервоара в изкопа, върху готовата подложка трябва внимателно 
да се уплътни в дънната му част с пясък и баластра с едрина на частиците от 4 mm до 16 mm. 
Да се обърне специално внимание при трамбоване на обратната засипка в областта под 
средната част на резервоара и около страничните стени, но най-вече в зоната под 
резервоарите. Трябва да се уверите, че в близост до резервоара няма остри предмети, които 
могат да го наранят. 

3.5. Резервоарът трябва се фиксира към земята с помощта на неразтегливи полиестерни 
колани с номинален капацитет 2500кг., захванати за предварително заложените куки в 
стоманобетоновата плоча или бетонова подложка. 

 

Примерна монтажна схема на пластмасов резервоар е показана на фиг. 1. 
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Фиг. 1 
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3.6. В случай, че е необходимо да се монтират в зона с трафик, трябва да се направи 
стоманобетонова покривна плоча, която да поеме натоварването от трафика. 

3.7. По време на инсталацията резервоарът трябва да бъде запълнен частично с вода, т.е. 
водното ниво по време на инсталацията да отговаря винаги на височината на уплътнената 
засипка, както е показано на фиг. 2. Това се изисква с цел стабилизиране и правилно 
позициониране на  резервоара. 

Забележка: В случай на високи подпочвени води да се прибегне до допълнително 

укрепване. Pipelife България не носи отговорност в случаите, когато 

инструкциите за полагане не са спазени!!! 

Хидрогеоложкият доклад е неразделна част от предпроектните проучвания за 

направата и монтажа на съоръжението. Предоставянето му е нужно, за да се 

гарантират експлоатационните характеристики и безпрепятствената работа на 

пречиствателната станция ECOBOX. 
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Фиг. 2 
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4. Шеф-монтаж 

4.1. Когато резервоарите са един или два строителя изпълнява връзката между 
резервоарите съгласно проекта. 

4.2. В случаите, когато резервоарите са повече от два шеф-монтажът се ивършва от 
представител на Pipelife. В този случай засипката около резервоарите трябва да достига до 
половината на резервоара с цел да се направи тръбната разводка между резервоарите. 

4.3. Следват връзките между довеждащата тръба, между резервоарите и връзката с 
приемника. Преминава се към засипка и уплътнение до ниво терен съгласно изискванията 
посочени в чертежите. Слeдва START-UP. 

5. START-UP 

5.1. Проверка на монтажа и настройка на таблото за управление – проверка дали всички 
кабели са свързани правилно в таблото и ако не са то техническото лице ги свързва на 
правилните места. Подвързване на маркучите от резервоара към контролното табло –
компресора. 

5.2 Проверка на съответствие на фазите на контроното табло и AIRLIFT системата монтирана 
в резервоара. 

5.3. Проверка монтажа на датчика за ниво и допълнително нагласяне нивото на датчика. 

5.4. Подготовка на нивата на вода в резервоарите с цел при следващо постъпване на 
отпадъчна вода автоматично да тръгне първия цикъл на пречистване. 

5.5. Подписване на приемо предвателен протокол и инструкции за експлоатация. 


