
ШПРИЦОВАНИ ШАХТИ



Юроком 2000
официален представител на Интер Констръкшън

Централен офис със складова база
Дианабад

Офис със складова база
Орландовци



ШПРИЦОВАНИ ШАХТИ

3

Юроком 2000
официален представител на Интер Констръкшън

НОВА ГЕНЕРАЦИЯ РЕВИЗИОННИ ШАХТИ ФУТУРА

ПОЛИЕТИЛЕН И 
ПОЛИПРОПИЛЕН



4

 Интер Констръкшън е динамична и иновативна компания, създадена за да отговори на 
потребностите на пазара по отношение на инфраструктурните съоръжения (канализация), 
която с професионализма и организацията води до бързо създаване на разпознаваем бранд. 

 Дружеството е оборудвано с технология за центробежно формоване и с оглед повишаване 
на конкурентноспособността на пазара непрекъснато подобрява скоростта, качеството и 
продуктовата гама, реализирана е идеята за внедряване на технологията на шприцоване. 

 Произвеждат се издръжливи, гъвкави, устойчиви на химикали и висококачествени продукти, 
използвайки нерециклирани материали без добавяне на газ или други добавки. 

 Доказателство за успеха на работата и качеството на производствения процес са 
сертификатите за качество: 
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001: 2007 

 Интер Констръкшън предлага подробни технически и функционални решения, отговарящи на 
различните потребности на много индустрии. 
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ЗА ТЕХНОЛОГИЯТА: 

Технологията на шприцоване е високо усъвършенствана технология. 
Това е най-добрият метод за високопроизводителни продукти с идеални повърхности. 
Предимствата на използване на настоящата технология са: 
• гъвкавост 
• бързо, ефикасно и ефективно производство 
• икономичност 
• позволява производството на елементи с различни размери и форми 
• безопасно производство 

МАТЕРИАЛИ

Новата генерация ревизионни шахти Футура е изработена от полипропилен (PP) или полиетилен (PE) съгласно 
стандарт EN 13598-1, EN 13598-2. 

Екологични и висококачествени материали, които могат лесно да бъдат рециклирани и термично обработени. 

Свойство Мярка Стандарт Стойност
Индекс на течливост на стопилката 

(230 °C/2.16 кg)
 g/l0min ISO 1133 4,5

Плътност g/cm3 ISO 1183 0,957
Модул на еластичност (l mm/min) MPa ISO 178 1700

Таблица №.2: Характеристики на полипропилен 
Свойство Мярка Стандарт Стойност

Индекс на течливост на стопилката 
(190°C/2.16 кг)  g/l0min ISO 1133 3,5-4

Плътност g/cm3 ISO 1183 0,907
Модул на еластичност (l mm/min) MPa ISO 178 1350

Таблица № l: Характеристики на полиетилена

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ШАХТИ ФУТУРА 

Поради замърсяването на околната среда, глобалното затопляне и феномена на парниковия ефект, започва 
повишаване на общественото екологично съзнание в големи размери посредством различни проекти по целия 
свят. 

Политиката на ЕС в областта на околната среда се основава на високотехнологични стандарти и насърчаване на 
иновациите. Това говори за настоящата нова ера на шахтите – шахти Футура. 
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 Устойчивост на температура 
Шахтите Футура са непрекъснато изложени на влиянието на различни температури. Формата на шахтата остава 

непроменена при излагане на слънчева светлина през лятото, както и не се поврежда при ниски температури 
или дори гореща отпадъчна вода от производството. Шахтите Футура са устойчиви при температури от -35 до 
+60 градуса по Целзии. 100% водонепропускливи. Шахтите Футура са 100% херметични. Тяхната компактност 
гарантира водонепропускливосста им. 

 Дълготрайност 
Изработени от PE или PP напълно са изключени възможните проблеми и щети, които могат да възникнат при 

използването на други традиционни шахти. Всички характеристики, които съдържат РЕ или PP като материали, 
имат важна роля по отношение на устойчивостта и дълготрайността на продукта. В настоящия случай шахтите 
Футура са един отличен продукт с висококачествени характеристики, гарантиращи дълъг живот на експлоатация. 

 Поддръжка и безопасност 
Гладката вътрешна повърхност на шахтите Футура предотвратява събирането на утайка, което осигурява 

висок коефициент на потока на отпадъчната вода. Настоящата важна функция позволява удължаване на 
продължителността на живота на шахтата, поддържайки я в същото време. Безопасността се гарантира чрез 
специално проектирани стълби без приплъзване, които са неразделна част от ревизионната шахта. Могат да 
бъдат изпълнени от различни материали (PE, PP, алуминий, желязо) в зависимост от изискванията. 

 Регулируеми 
Шахти Футура са регулируеми във всяка област: височината на шахтата, размера на свързващата муфа към 

всеки вид тръба. 

 Устойчивост на химикали 
Свойството на PE и PP за устойчивост на химическа агресия е добре познато. Характеристиките на шахтите  

Футура са дефинирани в стандарт EN 13598-1/2, който потвърждава, че шахтите от полиетилен (PE) и 
полипропилен (PP) са водоустойчиви за различни стойности на PH, като битова и друга отпадъчна вода, дъждовна 
вода, повърхностни и подземни води. Списък с устойчивостта на химикали на шахтите Футура може да бъде 
изготвен при поискване от клиента. 

 Устойчивост на механични удари 
Полиетиленът (PE) и полипропиленът (PP) PE са гъвкави и адаптивни материали, които не се пречупват, така че 

шахтите футура са устойчиви на удари и падания, които могат да възникнат по време на монтажа. 

 Бърза изработка и доставка 
Технологията на шприцоване на пластмаси е с висока производителност за единица време. В зависимост от 

потребностите на купувача е възможно да се изпълнят някои промени на продукта. 

 Ниско тегло и лесни за манипулиране: 
Ниското тегло улеснява транспортирането в две направления: 
- не надвишава максималното допустимо тегло при транспортиране; 
-  намалява транспортните разходи при използване на цялото пространство в транспортното превозно 

средство. Средствата за манипулиране (мотокар, кран или робот) могат лесно да повдигнат, преместят 
или натоварят елементите Футура. Спестяване на време и разходи по време на монтажа. 
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Благодарение на ниското си тегло шахтите Футура се монтират лесно и бързо, без необходимост от използване 
на тежки машини, което спестява време и разходи за монтаж. 

УПОТРЕБИ 

Поради функциите си шахтите Футура имат многостранно предназначение: 
• САНИТАРНО-КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ 
• ДЕПА ЗА ОТПАДЪЦИ 
• ХИМИЧЕСКИ ЗАВОДИ 
• КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ 

Обикновено, шахтите се разполагат: 

• В НАЧАЛОТО НА ТРЪБОПРОВОДА 
• НА МЯСТО, КЪДЕТО ТРЪБОПРОВОДЪТ ПРОМЕНЯ РАЗМЕРИТЕ СИ 
• НА МЯСТО, КЪДЕТО ТРЪБОПРОВОДЪТ СМЕНЯ ПОСОКАТА СИ 
• КОГАТО СЕ ПРОМЕНЯ НАДЛЪЖНИЯ НАКЛКОН НА ТРЪБОПРОВОДА 

СТАНДАРТИ 
•  EN 13598-1: Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно отвеждане на отпадъчни води и 

канализация. Непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U), полипропилен (PP) и полиетилен (PE). Част 1: 
Изисквания за спомагателни свързващи части, включващи плитки ревизионни шахти.

•  EN 13598-2 1: Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно отвеждане на отпадъчни води 
и канализация. Непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U), полипропилен (PP), и полиетилен (PE). Част 2: 
Изисквания за шахти и ревизионни отвори в зони с трафик.

• EN 476 Общи изисквания за елементи‚ използвани в тръбопроводи за канализационни системи
• EN 14982  Определяне на класът на коравина
•  EN 14802 Определяне на съпротивлението срещу натоварване от транспортни средства или други външни 

натоварвания. 
• DIN 4124 Изкопи, траншеи, широчина на работното пространство
• EN 1610: Изграждане и изпитване на канализационни системи

капак

 наставка

 основа
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СВЪРЗВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОНЕКТОРИ КЪМ ШАХТА ФУТУРА 

В зависимост от изискванията на клиента, ревизионната шахта се доставя на обекта напълно заварена или на 
компоненти, които са глобени с гума. 

Първият начин да получите 
компактна ревизионна шахта 
е да я произведете като 
монолитен компонент, исканата 
височина е една компактна част. 

Вторият начин е чрез 
заваряване на компонентите с 
екструдер, използвайки PE/PP 
тел. Нагрятата PE/PP повърхност 
на елементите на шахтата и 
стопената PE/PP заваръчна тел 
от екструдера се съединяват и 
оформят шахта, която е 100% 
водонепропусклива.

Третият начин за получаването 
на консистентност е да се 
монтира специално проектиран 
каучук между присъединяването 
на всеки елемент. Този 
каучук придава пълна 
устойчивост на компонентите и 
водонепроницаемост. 

 2. Муфа 
Шахтите Футура са единствените продукти, при които основата е изработена директно с муфа, но в зависимост 

от нуждите на клиента на основата може директно да бъде заварена PE/PP муфа с необходимите размери. 
Тази муфа разрешава лесно и бързо свързване на ревизионната шахта с канализационната линия. 

3. Гума
Има специално проектирана водонепропусклива гума с различни размери. На основата се прави отвор, със 

специален нож за всеки размер за правилно позициониране на отвора, който е 100 % херметичен. 
Гумата се поставя на така направения вече отвор на базата и преди да поставите тръбата в нея, гумата трябва да 

бъде покрита със смазочна грес Lubricant Neutrex или друга подобна.
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 ШАХТИ, КОИТО ИМАТ ТЕЧ 
Бетоновите шахти се произвеждат от водопропусклив 

бетон. 
Благодарение на материала и специално проектирания 

каучуков елемент, шахтите Футура предоставят 100% 
гаранция за херметичност. 

 ПОВРЕДЕНИ СТЪЛБИ 
Следователно стъпала, които корозират поради влажна 

среда, представляват огромен риск за безопасността на 
работника. 

За тази цел шахтите Футура имат повече антикорозионни 
тип скали (PE, PP, фибростъкло, неръждаема стомана, 
алуминий и други). 

 ЛОШИ ПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ ВРЪЗКИ 
В миналото старите водопроводни или канализационни 

мрежи са били изпълнени с бетонови или метални тръби. 
Екипът от експерти, които са работили върху 

прокетирането на ревизионните шахти Футура, могат 
да предложат комбинация за всякакъв вид на тръба, 
независимо от размера и материала. 

 ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МАТЕРИАЛА 
Бетонът е смес от пясък и цимент, която е еластична 

и гъвкава. Поради механичното напрежение, земният и 
воден напор, възникващи в резултат на природни бедствия, 
бетоновите улеи пропускат вода и огън. 

Благодарение на по-добрата комбинация от якост, 
гъвкавост и еластичност на материалите, използвани за 
производството, шахтите Футура нямат пукнатини и са 
издръжливи в различни среди. 

 ПОВРЕДЕН КАПАК 
Липсата на подходяща рамка или бетонов пръстен уврежда 

капака на шахтата. 
При шахтите Футура се използва бетонов пръстен, когато 

товаренето на камиони се направлява директно от земята. 

ПРЕДИМСТВА НА ШАХТИ ФУТУРА ПРЕД ДОСЕГА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ШАХТИ

1. Полиетилен
2. Чугун
3. Полипроплен
4. Глина
5. Фибростъкло
6. ПВЦ
7. Гофрирани тръби
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ТЕХНИЧЕСКИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

H

LLL

H L L

   DN 600.300

  DN 800.400  

  DN  800.400- T, 
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ТЕХНИЧЕСКИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

тип 2Ттип Т
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ТЕХНИЧЕСКИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
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МОНТАЖ НА РЕВИЗИОННИ ШАХТИ ФУТУРА 

 Mонтаж на ревизионните шахти  
Полипропиленовите (PP) и полиетиленови (PE) ревизионни шахти трябва да бъдат монтирани върху твърда 

пясъчна повърхност и да използва материал, отговарящ на страничното натоварване или уплътнен обратен насип. 
Размерите на сепарирания материал трябва да бъдат от 0 до 32 cm, а размерите на натрошения материал следва 
да бъдат от 0 до 16 cm. 

Основата за полагане на шахтата да бъде  15-20 см и уплътнени на 97% от Procter. 
При наличието на подземни води 30 см от повърхността следва да бъдат изпълнени с бетон MB 15. Поради 

ниското тегло е възможен ръчен монтаж, в случай на машинна обработка – връзване на въжета и ленти е 
разрешено само около дъното, основата шахтата или отворите, предназначени за това. 

 Пълнеж на ревизионната шахта 
Трябва да се използва същия материал, както за фундамента. Запълнете шахтата правилно, гранулираният 

материал трябва да бъде уплътнен на слоеве от макс. 30 см., до 97% от Procter, на широчина поне от 50 cm от 
шахтата. 

Запълването около и над шахтата е важно с оглед предотвратяване на възможните деформации и наклоняване. 
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ВИСОЧИНА НА РЕВИЗИОННАТА ШАХТА 

 Монтиране на бетонов пръстен 
В случай на силен трафик е необходимо на конуса да се постави бетонов пръстен. Настоящият бетонов пръстен 

не трябва да се допира до конуса на шахтата. Свободното пространство над конуса и бетоновия пръстен следва 
да бъде 40 мм, а между конуса и пръстена се монтира гума. 

Конусът трябва да влезе в бетоновия пръстен на 50 мм. По този начин статичното и динамично натоварване 
няма да се предаде на корпуса на ревизионната шахта, а на пресования пясък и на фундамента около шахтата. 
На места, където няма трафик, няма необходимост от монтирането на бетонов пръстен, а може директно да бъде 
използван капак от полиетилен/полипропилен или метален капак B 125. 

ИНСТРУКЦИИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ 

1.  По време на съхранение и транспортиране на компонентите на шахтата не се допуска складирането на 
предмети с остри и бодливи ръбове и следователно да се избягва точката на претоварване. 

2.  При разтоварване на ревизионните шахти от камион на мотокар трябва да се използват ремъци, без хвърляне 
от високо. 

3.  При преместване да се избягва дърпането върху остри ръбове или предмети. 
4. Височината на съхранение зависи от геометрията на компонентите, но не се препоръчват височини над 2,5 м. 
5.  Изделията могат да се съхраняват на открито, тъй като имат UV защита. В случай че периода на съхранение е 

по дълъг от 2 години, е необходима защита от пряка слънчева светлина. 
6.  Замръзването не е проблем за компонентите на ревизионни шахти, тъй като PE и PP са устойчиви до 

-35°C. Въпреки това може да се понижи еластичността на гумените уплътнения, което може да доведе до 
затруднения при монтажа. 

7. Изделията следва да се държат далеч от контакт с органични разтворители и излагането на пряк пламък. 
8. Модулните компоненти се доставят заедно. 
9. Всеки компонент на шахтата има свой собствен идентификационен номер. 

Бетонов

Бетонов
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INTERHOL ТЕХИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ 

 Технически решения INTERHOL 
Понякога е необходимо да се проектират специфични решения и в такъв случай ние използваме компонентите 

INTERHOL с оглед удовлетворяване потребностите на клиентите, като едновременно с това отговорим на 
изискванията на нормативните документи и стандарти. 

 
Интер Констръкшън обръща специално внимание на дизайна и функционалността на продуктите си.

 Варианти на специфични решения за ревизионни шахти: 
 Шахти за канализационни потоци и потоци под прав ъгъл 
 Резервоари за събиране на отпадъчни води 
 Резервоари за събиране 
 Капаци за ревизионни шахти за инсталационни системи 
 Подземни резервоари 
 Маслени сепаратори 
 Пречиствателни станции 

 Шахти INTERHOL за намаляване на скоростта на потока – tg 
При стръмни терени е необходимо да бъдат поставени много 
елементи на късо разстояние, което означава високи такси за 
материали и изкопни работи. 
Интер Констръкшън предлага решения за намаляване на 
разходите, в случай че ревизионните шахти и останалите 
елементи се адаптират към профила на терена. 
Техническото решение, предлагано от Интер Констръкшън, 
е тангенциална ревизионна шахта. 

Използвайки елементните Interhol могат да бъдат изпълнявани ревизионни шахти с утаителни елементи за 
очистване на утайката от водата. 

Също така елементите могат да бъдат използвани за изпълняване на херметични резервоари за съхранение, 
на които може да бъде монтирано измервателно или друго оборудване за експлоатация. 

Резервоари за пречистване на отпадна вода Маслен сепаратор
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