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1. Tip 

 

 

 

 

 

 

Parametrii de bază 

Debit nominal:  2-15 l/s 

Debit maxim: 2-15 l/s 

Diametru gură de vizitare: ϕ 600, ϕ 600 

Înălțimea extensiei HN: 400 mm 

Material: HDPE ρ=940 kg/m
3
 

Echipamente opționale -extensii  

-capace carosabile 

-sistem de alarma 

 

 

 

 

 

 

Tip  

separator 

Debit 

nominal 

Lungime  

       L 

Diametru 

D 

Înălțime 

H 

Volum 

decantor 

Volum 

total 

Volum 

hidrocarburi 

depozitate d h1/h2 

 [l/s] [m] [m] [m] [m
3
] [m

3
] [l] [mm] [cm] 

SKHD-2 2 1,7 1,2 1,2 0,7 1,7 250 110 107/103 

SKH-3 3 1,7 1,2 1,2 0,6 1,7 290 160 102/98 

SKHD-3 3 2,2 1,2 1,3 1,2 2,2 250 160 105/101 

SKH-4 4 2,2 1,2 1,3 0,8 2,2 340 160 105/101 

SKH-6 6 2,7 1,2 1,3 1,1 2,8 520 160 105/101 

SKH-8 8 2,4 1,5 1,4 1,1 3,4 640 160 119/115 

SKH-15 15 2,6 1,8 1,9 2 5,5 1200 200 150/147 

 

Există, de asemenea, soluții individuale, care să asigure o capacitate și fluxuri mai 

mari. 
 

d- diametru conform DIN EN 858-2, 
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2.  Domeniu aplicabilitate 

Separatoarele de hidrocarburi opresc devarsarea in sol a produselor petroliere 

(petrol si combustibil) și se folosesc pentru:  

 

 parcări de autovehicule 
 

 

 

 

 

 

 

 benzinării 
 

 

 

 

 

 

 

 

 spălătorii auto 
 

 

 

 

 

 

 

 

• ateliere auto și depozite pentru deșeuri  

               metalice, 

 

 

 

 

Separatoarele sunt folosite pentru a preveni eliberarea derivatilor din ulei în 

canalele de scurgere. 
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3. Schița construcție: 

 

Separatorul este alcătuit dintr-un rezervor din polietilenă prevăzut cu: 

 2 guri de vizitare cu capace Ø 600 

 un racord de intrare și unul de ieșire 

 filtru coalescent 

 perete despărțitor 

 

 

4. Material:  

Rezervoarele sunt fabricate din polietilenă de inalta densitate HDPE și au o 

rezistență mare la deteriorare mecanică cauzata de vreme și de lumina soarelui. 

 

5. Funcționare: 

Separatorul de hidrocarburi reține hidrocarburile (substante derivate din petrol) 

și substanțele sedimentabile conținute în apele uzate. Ambele tipuri de apă: de 

ploaie și apa procesată industrial care conțin substanțe uleioase și alte particule 

contaminate (ca praful, nisipul și alte substanțe solide), în prima etapă, intră în 

trapa de noroi.   
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Un deflector încorporat asigură ca debitul să fie redus, încât procesul de            

sedimetare să se desfășoare optim. În faza următoare, apa care este în continuare   

contaminată cu substanțe uleioase intră într-o cameră specială de separare unde   

printr-un proces de flotație, particulele derivate din substanțe uleioase sunt           

transformate în picături și pete pe suprafață – are loc purificarea adecvată. Apele 

uzate purificate în acest mod sunt caracterizate de componente solid-fluide <50 

mg/l şi de un conținut de substanțe uleioase < 100 mg/l ceea ce le permite să fie 

deversate într-un sistem de canalizare municipal.  

În cazul apelor uzate evacuate în receptori naturali, concentrația substanțelor    

derivate din ulei ar trebui să fie sub 5 mg/l și pentru a atinge acești parametri de    

purificare, trebuie folosit un separator de hidrocarburi cu filtru coalescent. Putem 

obține sub 2 mg/l atunci când se folosesc filtre adiționale speciale. 

Apele uzate parăsesc separatorul printr-un sistem echipat cu o închidere automată, 

care face imposibilă părăsirea substanțelor uleioase din unitatea separatorului. 

Trapa de noroi: reține toate substanțele cu greutate (agregate, nisip, noroi, etc.) ce 

sunt conținute în apele uzate înainte de a intra în separatorul de hidrocarburi      

propriu zis. Separatoarele sunt echipate cu o trapă de noroi integrată. 

Filtrul/elementul coalescent: este conceput să colecteze pe suprafața sa particulele 

de hidrocarburi (uleiuri) care nu au suficientă masă volumetrică.  

Un strat de hidrocarburi care se creează pe suprafața filtrului, se va ridica în 

partea superioară a unității separatorului odată ce va avea masa adecvată. Filtrul 

coalescent permite o deversare a apei uzate care nu depășeste nivelul de 5 mg de 

hidrocarburi într-un litru. Nu va depăși 2 mg/l daca sunt utilizate filtrele adiționale. 

Astfel apele uzate tratate pot fi deversate direct în mediul natural. 

6. Întreținere:  

Eficacitatea tratării grăsimilor și evacuării apelor reziduale depinde de buna 

funcționare a separatorului. Întreținerea defectuoasă sau intârzierea în exercitarea 

întreținerii, poate reduce eficacitatea tratării, iar debitul poate fi blocat. 
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Întreținerea de bază se realizează astfel: 

- nivelul de sedimente trebuie verificat cel puțin o dată la 6 luni, inclusiv în 

perioada de iarnă; 

- se efectuează un control suplimentar la separatoarele amplasate în parcări 

puternic contaminate cu hidrocarburi;  

-   când camera de flotație este complet goală, filtrul coalescent trebuie spălat 

cu jet de apă. Nu-l curățati mecanic sau cu ajutorul unor solvenți. 

 

 

 

 

 

 
 

 

6.1 Compartiment de separare 

Substanțele petroliere trebuie să fie îndepărtate din camera de decantare și 

flotație cu ajutorul unei pompe de aspirație. Transportul și eliminarea grăsimilor    

trebuie efectuată de catre beneficiarii autorizați, menținând în același timp 

măsurile de precauție adecvate. 

6.2 Compartiment de decantare 

Sedimentele depuse trebuie eliminate din rezervorul de decantare, când 

volumul rezervorului de de 1/4, sau se efectuează cel puțin o dată pe an. 

 ATENȚIE !!! 

Acumularea excesivă a nămolului în camera de decantare poate provoca 

înfundarea sistemului de drenaj. 
 

ATENȚIE !!! 

Înainte de a îndepărta impuritațile din separator, acesta trebuie să fie deschis și 

ventilat deoarece vaporii de hidrocarburi sunt explozivi. 
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7. Instalare 

 

 

     7.1 Reguli generale:  

Amplasamentul și montajul rezervorului trebuie să țină cont de accesul la gurile de 

vizitare pentru eventualele operații de întreținere/intervenție. Separatorul trebuie 

obligatoriu îngropat în pământ.  

 

7.2. Plasarea containerului în solurile nisipoase fără posibilitatea de 

apariție a apelor subterane: 

 
Separator amplasat într-un sol nisipos fără posibilitatea de apariție a apelor subterane 

 

Amplasamentul și montajul rezervorului trebuie să țină cont de accesul la gurile de 

vizitare pentru eventualele operaţii de intreținere/intervenție. 

· Separatorul trebuie obligatoriu îngropat în pământ. 

· Excavația se face mai largă decât dimensiunile separatorului cu minim 30 cm de 

fiecare parte. 

· Alegerea materialului de umplutura și a modalității de compactare se face        

conform normei EN 1046 şi EN1610. 

· Pe fundul gropii se așterne un strat de nisip de 15 cm grosime foarte bine       

compactat. 
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· Unitatea separatorului trebuie poziționată orizontal pe fundul excavației și se 

verifică planeitatea. 

· Conectați racordurile de intrare/ieșire a unității la un sistem de canalizare. 

· Conectați sistemul de ventilare. 

· Montați elementele de extensie, dacă este nevoie. Ajustați înălțimea în funcție de 

cota terenului. 

· Umpleți unitatea separatorului cu apă curată. 

· Spațiile goale rămase după amplasarea separatorului în zona excavată trebuie 

umplute cu nisip în straturi succesive de maxim 20 cm care se compactează pe 

rând. 

· În cazul în care unitatea separatorului trebuie amplasata în zone carosabile, 

trebuie montate capace carosabile din fontă încastrate în beton armat. Separatoarele 

noastre sunt echipate în versiunea standard cu capace de polietilenă pentru trafic 

pietonal în zone unde există trafic pietonal. 

· Pentru cazuri excepţionale sau particulare de montaj, contactaţi furnizorul. 

· Continuați umplutura până la o adâncime de 50 cm de la cota terenului, după 

care, în funcţie de caz: pentru zona necarosabilă se continuă umplutura cu pământ 

extras din excavație (aveți grijă ca materialul să nu prezinte corpuri dure sau     

ascuțite), iar pentru zone carosabile partea superioară a excavației se lărgește cu 

minim 50 cm de fiecare parte, se continuă umplutura cu nisip compactat (95%) 

avand grijă să lăsați un loc pentru a turna placa din beton armat cu capac de       

vizitare de o grosime de 15-20 cm astfel încât aceasta să se sprijine pe materialul 

de umplutura și pe terenul din jurul excavației, nu pe rezervor. Toate solicitările 

preluate de placa din beton armat trebuie să fie distribuite materialului de           

umplutură și în exteriorul excavației, în nici un caz rezervorului. 
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7.3. Plasarea rezervorului în zonele de lut argilos, cu un nivel ridicat al 

pânzei freatice: 

 
Separator amplasat în soluri argiloase cu pânza freatică ridicată 

 

În cazul în care se constată prezența pânzei freatice sau a apelor de infiltrație 

în zona excavației, realizați un drenaj corespunzător pentru a reduce la maxim 

apariția forțelor ascensionale asupra rezervorului. Protejați zona de amplasare a 

rezervorului de accesul direct al apelor pluviale în materialul de umplutură cu un 

strat de argilă sau membrană impermeabilă. 

În zonele cu teren instabil rezervorul trebuie să fie amplasat într-un cămin 

din beton armat care să preia forțele exercitate de teren asupra rezervorului inclusiv 

protecția împotriva infiltrațiilor. 
 

7.4. Informatii suplimentare: 
 

- Separatorul nu trebuie instalat în apropierea surselor de poluare.  

- Conductele de aprovizionare a apelor uzate trebuie să fie dispuse cu o pantă 

de cel puțin 2%. 

- Conductele (de admisie și de evacuare) trebuie să fie ventilate în mod 

eficient. 

-  Nu amplasați rezervorul în zone cu risc de inundare sau alunecări de teren. 

-  Nu amplasați rezervorul în soluri argiloase cu grad mare de impermeabilitate. 

- Nu instalați rezervorul în terenuri argiloase saturate cu apă, în zone cu pânză 

freatică de suprafață sau ape de infiltrație abundente fără a executa un sistem de 

drenaj corespunzător pentru eliminarea surplusului de apă (la aproximativ 40 cm sub 

baza rezervorului).  
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8. Punere în funcțiune: 

 

Dupa ce se finalizează asamblarea separatorului, se umple cu apă până la limita de 

scurgere. 

 

9. Garanție 

Compania HABA RL certifică faptul că separatoarele de hidrocarburi sunt în 

conformitate cu reglementarile în vigoare ale Uniunii Europene. Se garantează că 

produsele nu au defecte de fabricație. În cazul constatării unor defecte din          

fabricație, piesele defecte se vor înlocui cu altele noi. Elementele deteriorate      

trebuie returnate. 

- Garanția nu se acordă daca rezervorul a fost instalat incorect sau utilizat în mod  

necorespunzător. 

 

Produse furnizate de:  

INSTAL POMPE GRUP SIBIU 

 


