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پيشگفتار
شررركت آريا كاوان شررر اطلس ايرانيان توليد كننده انواع مخزن  GRPدر ظرفيت ها وحجم هاي مختلف مي
باشد  .اين مخازن از قطر  4متر تا قطر  52متر ودر ارتفاع هاي متفاوت تا  52متر قابل توليد مي باشند  .مخازن با
حجم هاي كمتر بصورت پيش ساخته ارائه مي گردند .شركت آريا كاوان مي تواند محصوالت خود را از حجم
 521متر مكعب تا  111Dمتر مكعب در كمترين زمان به متقاضررري ارا ئه نمايد .اين مخازن قابليت اسرررتفاده به
عنوان مخازن آب آشررراميدني ب آب خام ب مواد نفتي ب سررريلوي غالت ب مواد شررريميايي را دارا مي باشرررند .در
صورتيكه ق صد ا ستفاده از مخازن فايبرگالس براي هر يك از م صارف مذكور را داريد حتماً با كار شنا سان فني
شركت آريا كاوان تماس حاصل نماييد .
اين مخازن داراي عمر طوالني (تا  21سررال) بضررمانت ب بيمه وگارانتي مي باش رند .از طرفي نصررب سرررين وانتقال
حرارت ناچيز ب مقاومت در برابر خوردگي و عوامل جوي از امتيازاتي هسرررتند كه اين نوع مخازن را بر سررراير
مخازن نظير مخازن فلزي ببتني وپلي اتيلن برتري مي دهد.
توليد مخازن فايبر گالس طبق اصول فني و استاندارد صورت مي پذيرد .از اين جهت كه تمامي محاسبات مربوط
به استقامت وسفتي بدنه مخزن ب برآورد تنشهاي برشي وكششي ب محاسبات مربوط به ريبها و نحوه اليه چيني و...
كامال انجام مي گيرد تا بعد از پروسرره توليد ودر هنگام كارب مخزن دچار مشرركل فني نگردد  .از طرفي طراحي و
توليد مخزن جزو دانش فني اخت صا صي اين شركتب ا ست زيرا تغييرات زيادي در محا سبات بايدايجاد شودكه
تماما با توجه به شرايط ايجاد شده وبا تكيه بر تجربه ومهارت كادر فني ومهند سين پروژه انجام پذير خواهد بود
به بيان ديگر مقاديري كه محاسبه مي شوند تاحدي كه به ساختار مقاومتي ودوام مخزن خللي وارد ننمايد بسته به
شررايط پروژه ومسرائل ايجاد شرده در پروسره توليد ( با توجه به تجربيات ومهارتهاي مهندسرين پروژه) مي توانند
تغيير كنند  .مجدداً تاكيد مي شود كه تغييرات نبايد در مقاومت و سفتي بدنه مخزن تاثير گذا شته و آنرا تضعيف
نمايد .
در اين مجلد توضررريحاتي راجن به نحوه سررراخت بچگونگي تعيين ابعاد واسرررتانداردها ونحوه اجراب براي مخازن
فايبرگالس ارائه شده كه اختصاصاٌ مربوط به مخزن 5111متر مكعبي مي باشد .بديهي است كه اين مقادير براي
ساير مخازن متفاوت خواهد بود .
در اين دفترچه كلمه مخزن معادل با كلمه تانك در نظر گرفته شده است .
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 -0-0اجراي فونداسيون
به منظور نصب مخزن بر روي زمين اجراي فونداسيون از موارد بسيار مهم محسوب مي شود  .دقت شود كه براي
مخزن -----متر مكعبي ابعاد مخزن بصررورت  ----ميلي متر قطر و  ----ميليمتر ارتفاع مي باشررد بديهي اسررت
زير سازي و هموار بودن ( تراز بودن ) محل قرار گيري مخزن در طول عمر مخزن و نحوه بازدهي مخزن به شدت
تاثير گذار مي باشد  .تسطيح محل اجراي مخزن بعهده ي پيمانكار نمي باشد.
فونداسيون در چند مرحله اجرا مي شود ب نقشه فونداسيون با توجه به نوع و حجم مخزن مورد نظر توسط شركت
آريا كاوان تهيه و تنظيم مي شود .
محا سبات مربوط به فوندا سيون مخزن با توجه به ت ست مكانيك خاك و تعيين ضريب باربري زمين محل اجراي
مخزن باي ستي بازنگري شود ولي در حال حا ضر فوندا سيون داراي قطر  --ميلي متر بوده و در آن يك ف ضاي
 41-52ميلي متري براي پر شدن با رزين و ماسه سيليسي در نظر گرفته شده است .
ضخامت فونداسيون برابر  011ميلي متر مي باشد كه در محل قرار گيري مخزن بر روي فونداسيون به  411ميلي
متر كاهش مي يابد.
انجام تست مكانيك خاك محل بر عهده ي پيمانكار نمي باشد.
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 -2-0ماشين دوار و چگونگي مونتاژ و نصب آن
ماشين آالت دوار به قسمتي از سازه گفته مي شود كه قالب بر روي آن سوار مي شود  .با چرخش ماشين قالب
نيز دوران مي يابد به اين ترتيب سرراير مراحل توليد مي تواند بر روي قالب انجام شررود  .ماشررين به منظور توليد بر
روي فونداسيون مربوطه نصب مي شود .فونداسيون بسته به نوع و وزن ماشين ب قالب وساير نيروهاي وارد به سازه
طراحي مي شود .
اين دسررتگاه از مجموعه شرراسرري ب موتور ( جهت چرخاندن قالب ) ب بازوها ب حلقه هاي بااليي و پاييني و مهارها
تشكيل شده است ترتيب نصب دستگاه به اين صورت مي باشد كه ابتدا شاسي دستگاه چرخاننده قالب ب بر روي
فوندا سيون ن صب مي شود و سپس محور عمودي د ستگاه بر روي شا سي قرار مي گيرد كه اين محور عمودي
نگهدارنده شاخه ها وقوسهاي فلزي بااليي و پاييني مي باشد.
بعد از قرارگيري محور عمودي بر روي شاسي ب شاخه هاي نگهدارنده بااليي و پاييني به محور وصل مي گردند
بر روي شاخه ها در باال قو سهاي بااليي و در پايين قو سهاي پاييني قرار مي گيرند  (.تعداد قو سها شش عدد مي
باشررد كه سرره عدد در باال قرارمي گيرند ودايره بااليي را ايجاد مي كنند و سرره عدد در پايين قرار گرفته و دايره
پاييني را توليد مي نمايند ) .
دايره هاي بااليي و پاييني وظيفه نگه داشررتن قالب را بر عهده دارند  .نحوه توليد قالب در زير بيان شررده اسررت .
قوسررهاي بااليي و پاييني توسررط پيچهايي به يكديگر متصررل مي شرروند كه اين پيچها وظيفه تنظيم فاصررله انتهايي
قو سها را بر عهده دارند  .تنظيم فا صله انتهايي قو سها با يكديگر براي ايجاد دايره كامل تو سط اين قو سها ب سيار
ضروري است زيرا در نهايت قالب بر روي دايره بااليي و پاييني ( كه توسط قوسها ايجاد شده اند ) نصب خواهد
شد و در صورت تراز و رگالژ نبودن دايره ها ب شكل قالب نيز متعاقباً ب صورت ا ستوانه با شعاع يك سان و ارتفاع
مشخص نخواهد بود .
بعد از قرار گرفتن دايره ها و تنظيم شدن آنها دايره بااليي و پاييني توسط مهارهايي به محور عمودي وسط متصل
مي شوند اين كار جهت ثابت نمودن دايره ها و جلوگيري از حركتهاي بي مورد سازه در هنگام چرخش ( توليد
مخزن ) بسيار ضروري مي باشد  .در اين مرحله توليد استراكچر داخل قالب به اتمام رسيده است و نوبت به نصب
كردن الوارها و تخته سه الها بر روي ماشين دوار مي رسد  .تعداد  -----Dعدد الوار با ابعاد --D0*551*01
 --ميلي متر در اين قالب مورد ا ستفاده قرار گرفته ا ست كه اين الوارها در دو ق سمت به سازه ما شين پيچ ميشوند  .الوارها بصورت عمودي ( موازي با محور اصلي ماشين ) به نقاطي كه روي دايره بااليي و پاييني مشخص
شده است ب پيچ مي شوند  .الوارها بايد كامالًٌٌ صاف و با ابعاد مورد نظر تراشيده شده باشند  .زيرا تخته سه الها
كه فرم اصلي قالب را توليد خواهند كرد .بر روي اين الوارها نصب خواهند شد  .پيچ هاي بااليي ( متصل به دايره
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بااليي ) و پاييني ( متصل به دايره پاييني ) بايد با توجه به وزن مخزن در مراحل آخر توليد ( زماني كه تمامي اليه
ها ايجاد شررده اند ) به نحوي انتخاب شرروند كه توانايي تحمل وزن را داشررته باشررند ( همانطور كه قبالً گفته شرد
تعداد  -----Dالوار وجود دارد كه هر كدام با دو پيچ به ماشين متصل مي شوند) .
بعد از نصب الوارهاب تخته سه الها بر روي الوارها نصب مي شوند .ابعاد تخته سه الها بصورت ----D5*5411
ميليمتر مي باشد كه ضخامتي برابر با  2ميلي متر خواهند داشت  .برا ي نصب تخته سه الها و توليد ديواره قالببا توجه به ابعاد تخته سه الها بايد در باالي قالب طول اين تخته ها را تغيير داد و تخته سه ال هايي متناسب با قالب
ايجاد كرد  .اين تخته ها تو سط ميخ كوب به الوارها مت صل مي شوند زيرا در صورت پيچ شدن و يا ا ستفاده از
ميخ هاي ته گرد سوراخها و برآمدگي هايي در بدنه قالب بوجود خواهد آمد كه در هنگام توليد و پيچيدن اليافها
اين سرروراخها و برآمدگي ها ( گل ميخ يا گل پيچ ) باعث ايجاد برآمدگي ها و يا فرو رفتگيهايي در بدنه داخلي
مخزن مي شود  .تخته سه الها بايد ابعادي كامالً مربعي با سطحي صاف در كناره داشته باشند و زماني كه در كنار
يكديگر نصب ميشوند كامالً با يكديگر فيكس شده و فاصله اي بين دو لبه تخته سه الهاي مجاور هم چه از باال
و چه از پايين ايجاد نشود .
نكته ديگري كه بايد بدان توجه شود ب اين ا ست كه بعد از ن صب تخته سه الها بيك اليه ديگر تخته سه ال نيز
بر روي تخته هاي قبلي نصب مي شود اين كار جهت استحكام بيشتر تخته سه الها در هنگام توليد بدنه مخزن مي
باشد  .ماشين دوار و قالب بدنه مخزن در محلي غير از فونداسيون اصلي مخزن نصب مي شوندب بديهي است كه
بعد ازاتمام ساخت بدنه و كف مخزنب بدنه به كف متصل شده و روي فونداسيون فيكس مي شوند.

 -1-0مراحل مونتاژ ماشين دوار و توليد قالب به شرح ذيل است :
 اجراي فونداسيون ماشين دوار قرار دادن شاسي ماشين دوار بر روي فونداسيون و فيكس كردن آن اتصال محور عمودي دستگاه به شاسي اتصال بازوهاي نگهدارنده حلقه هاي بااليي و پاييني به محور عمودي نصب حلقه هاي پاييني وايجاد دايره پاييني نصب حلقه هاي بااليي و ايجاد دايره بااليي نصب مهارها و اتصال دايره بااليي به پاييني نصرررب الوارهاي برو خورده بر روي دايره بااليي و پاييني بصرررورت عمودي و موازي با محور اصرررليماشين
 نصب دو اليه تخته سه ال برروي الوارها1
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 -3-0كف مخزن
كف مخزن بعد از اجراي فونداسيون بتنيب بر روي فونداسيون توليد مي شود همانطور كه قبالً ذكر شد فونداسيون
داراي ضخامت  411ميلي متر در قسمت نصب مخزن مي باشد كه كف مخزن در همان قسمت اجرا خواهد شد
 .ضخامت كف مخزن نبايد از مقادير ارائه شده در جدول ( )5كمتر باشد .
جدول ( )5حداقل ضخامت كف مخزن
مينيمم ضخامت كف ()mm

قطر مخزن ( )mm

2

011≥ Di≥5811
5811≥ Di≥11D5
Di≥11D5

D

51

در اين پروژه ضخامت كف با ضريب اطمينان  51براي الياف و ضريب اطمينان  4براي تنش و بار وارده برابر با
 50ميليمتر ميباشد كه بدليل وجود تالطم در مخزن اين ضخامت  D5ميليمتر در نظر گرفته شده است هرچند كه
ميزان تالطم از ضرايب مربوط به زلزله كمتر است و ضخامت كف نيز  1Dدرصد بيش از جدول فو ميباشد .

 -2-5رزينهاي مصرفي و الياف شيشه
رزينهاي م صرفي در پروژه توليد مخزن داراي انواع متفاوتي مي با شند  .اما آنچه كه م سلم ا ست رزين ا ستفاده
شررده در اليه داخلي بايد از نوع رزين بهداشررتي و تاييد شررده باشررد ب زيرا مخازني فايبرگالس مي توانند جهت
ذخيره آب آ شاميدني نيز مورد ا ستفاده قرار گيرند  .تاييديه رزينهاي م صرفي در اين پروژه در پيو ست ارائه شده
است كه طبق استاندارد  SGSرزين  441Dمورد تاييد بوده و تماس آن با مواد خوراكي بالمانن مي باشد.
در ساخت مخزن فايبرگالس رزينهاي مختلفي مي تواند براي ساخت ا ستراكچر بدنه مورد ا ستفاده قرار گيرد كه
براي نمونه يكي از رزينهايي كه مي توان براي ساخت استراكچر بدنه از آن استفاده كرد رزين  8541مي باشد .
مشخصات و تاييديه اين رزين نيز در پيوست ارائه شده است .


مخازن براي نگهداري مواد شيميايي و نفتي با رزينهاي مخصوص ساخته ميشوند.

طبق خوا ست كارفرما رزين م صرفي در مخازن  -----Dمتر مكعبي مو ضوع مناق صه از نوع اپوك سي وينيل
استر و با نام  HETRON 922ميباشد.
شرايط مقاومت اين رزين در برابر مواد شيميايي مندرج در مناق صه در گارانتي نامه ي اين شركت براي اين
مخازن آمده است.
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الياف شيشه مورد استفاده در ساخت اين مخزن صرفا در اليه ي داخلي كه در تماس با سيال ميباشد از
نوع  C GLASSميباشد.

 -6-0اجرا و نحوه اليه چيني كف مخزن
قبالً اشاره شد كه كف مخزن بر روي فونداسيون بتني اجرا مي شود و به فونداسيون متصل مي باشد  .بدنه مخزن
بعد از اتمام از قالب جدا شررده و بر روي كف قرار مي گيرد و فاصررله بين بدنه و لبه فونداسرريون ( در نقشرره هاي
مربوط به فونداسيون مشخص شده است ) توسط رزين و ماسه پر مي شود  .اين عمل به منظور اتصال كامل بدنه
به كف و آب بندي كامل مخزن ( در كف مخزن ) و همچنين به عنوان خنثي كننده نيروهاي برشررري و عرضررري
وارد از طرف بارهاي ناشي از زلزله كاربرد دارد  .ميزان رزين و ماسه مصرفي در اين قسمت بسته به شرايط طرح
براي مخازن مختلف متفاوت خواهد بود .
كف مخزن به ضخامت  51ميلي متر اجرا مي شودكه با توجه به حداقل هاي مشخص شده براي مينيمم ضخامت
كفب اين مقدار ضخامت مورد تاييد مي باشد .نحوه اجراي كف به اين صورت است كه بعد از اتمام فونداسيون
بايد كف مخزن به طور كامل صرراف و صرريقلي شررود  .اين كاربايد در هنگام اجراي فونداسرريون و سرريمان ريزي
انجام گردد تا بعد از خشك شدن فونداسيون ب سطحي صاف داشته باشيم .
براي اجراي كف مخزن ابتدا يك اليه  Chopped Strand Matدر كف قرار داده مي شود سپس رزين تو سط
غلتكهايي بر روي اليه مذكور ك شيده مي شود و بعد از خ شك شدن رزين چند اليه  Wover rovingبه همراه
رزين كشرريده مي شررود الياف  Wover rovingبه صررورت اليه هايي بر روي كف قرار داده مي شرروند و رزين
روي آنها كشيده مي شود  ) .سپس Chopped Strand Matدوباره بر روي اليه هاي قبلي قرار مي گيرد  .اين
عمل متناوباً انجام مي شود تا به ضخامت مورد نظر براي ا ستراكچر بر سيم .دقت كنيد كه اين مراحل مربوط به
سرراخت اسررتراكچر كف مخزن باشررد و مرحله بعدي سرراخت الينر كف خواهد بود  .بدليل اينكه اين اليه بايد با
محتو يات دا خل مخزن در ت ماس باشررررد  .الينر كف مخزن در باال قرار مي گيرد ج هت سررررا خت الينر اب تدا
Chopped Strand Matبر روي  Woven rovingقبلي ك شيده مي شود و سپس  Woven rovingبر روي اليه
Chopped Strand Matنصررب مي شررود و در نهايت از  TISSUE MAT C GLASSجهت ايجاد اليه داخلي
( در كف باالترين اليه ) استفاده مي گردد .

01
ويرايش دوم

دفترچه محاسبات مخازن ساخت در محل

آريا کاوان شرق اطلس ايرانیان

 -D-0ساخت بدنه مخزن
بدنه مخزن بر روي قالب اجرا مي شررود بروو كار به اين صررورت اسررت كه قالب توسررط ماشررين مي چرخد و
اليافب رزين و ساير مواد افزودني بر روي قالب ن صب و پيچيده مي شوند .در اين بخش در ابتدا تو ضيحاتي در
مورد اليه ها و چگونگي آنها داده خواهد شد و سپس محاسبات مربوط به قسمتهاي مختلف ارائه مي گردد .
سرراخت بدنه مخزن از پيچيدن فيلم پلي اسررتر آغاز مي شررود  .اين اليه باعث راحت جدا شرردن قالب از بدنه در
انتهاي پرو سه توليد مي گرددب زيرا رزين هاي ونيل ا ستر و پلي ا ستر به اليه پلي استر نمي چ سبند و جداسازي را
آسرررانتر مي كنند  .از طرفي اليه پلي اسرررتر سرررطح صرررافي ايجاد مي كند كه كامالً براي توليد اليه داخلي مخزن
منا سب مي با شد و اليه داخلي نيز كامالً صاف و صيقلي خواهد بود  .در مخازني باقطر باال تو صيه مي شود ب بر
روي اليه پلي استر نوارچسبهاي  2سانتي متري بطور عمودي ( موازي با محور اصلي قالب ) از باال تا پايين نصب
شودب اين كار به اليه پلي استر كمك مي كند تا به قالب چسبيده وسر نخورد .
اليه پلي استر توسط دستگاه پيچيده مي شود و ميزان كشش الزم توسط اپراتور مشخص مي گردد .اگر كشش
زياد باشد فيلم پلي استر پاره خواهد شد و در صورت كم بودن كشش از مقدار مشخصب چروك در فيلم ايجاد
مي شود  .پيچيدن اليه پلي ا ستر بايد از ته شروع شود و تا منتهي اليه بااليي بدنه مخزن ادامه يابد وهمپو شاني ها
) (Over Lapsبر روي يكديگر به سررمت پايين قرار گيرند  .دليل اينكه همپوشرراني ها بايد به سررمت پايين بدنه
مخزن باشندب اين است كه رزين بين اليه هاي پلي استر وارد نشود و برآمدگي ها و چينها در اليه پلي استر بوجود
نيايد  ( .رزين بر اثر جاذبه مقدار كمي حركت خواهد كرد ).
بعد از اتمام پيچيدن اليه تا باالي بدنه مخزن ب بايد فيلم پلي اسررتر بريده شررود و در باالترين نقطه توسررط چسررب
چ سبانده شود  .در مرحله بعد ساخت بدنه ا صلي مخزن آغاز مي شود بهمانطور كه قبالً گفته شد در بدنه ابتدا
الينر بدنه و سپس استراكچر بدنه ساخته مي شود ( الينر اليه اي است كه با استفاده از رزين بهداشتي ساخته مي
شود )براي شروع ساخت بدنه ابتدا رزين بر روي فيلم پلي ا ستر پا شيده شده و سپس اليه تي شو مت سي گلس
برروي اليه پلي استر پيچيده مي شود .اين اليه كامالً به رزين آغشته است و در نهايت تشكيل اليه اي را مي دهد
كه در تماس با محتويات داخلي مخزن خواهد بود .
به دو صورت مي توان اليه تيشو را پيچيد:
روو اول همان روشي است كه قبالً بيان شد و در اين مخزن نيز مورد استفاده قرارگرفته است .پهناي اليه تيشو
در اين روو حداقل  4ميلي متر مي باشررد  .انجام اين روو براي مخازني با قطر باال نياز به دقت بيشررتري دارد ب
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زيرا با توجه به عرض كم اليه بايد مدام قرقره ها عوض شوند كه باعث كندي و كم شدن دقت در اليه چيني مي
گردد .
عالوه بر اين براي عوض كردن قرقره و جايگزيني قرقره جديد بايد اتصررال ابتداي اليه جديد به اليه قبلي و ادامه
كار بسيار با دقت انجام شودب تا باعث ايجادبرآمدگي و چروك در پروسه اليه چيني نگردد اما مزاياي اين روو
اين است كه اليه پلي استرويل به سمت پايين سر نمي خورد وكنترل آن توسط  PCراحت تر خواهد شد .
روو دوم استفاده از اليه هايي با پهناي  5211ميلي متر مي باشد .يك فيكسچر ساده براي نگه داشتن قرقره اليه
كافي اسررت .اين روو مزاياي ديگري دارد از جمله اينكه ميزان همپوشرراني ها مي تواند بين  21تا  511ميليمتر
براي اليه ها افزايش يابد .
مرحله بعد مربوط به اسرررپري  Chopp Rovingمي باشرررد  .اسرررپري  Chopp Rovingتوسرررط تفنا پاشرررش
( )Chopp Sprey up Gunانجام مي شود  .اين ابزار  Rovingها را خرد كرده و با رزين مخلوط مي كند و سپس
آنرا بر روي سازه مي پاشد  .اين ابزار بر روي كالسكه نصب شده و توسط  PCكنترل مي شود .بعد از اين مرحله
توري پ شم شي شه ) (Netبر روي اليه قبلي پيچيده مي شود  .پيچيدن توري پ شم شي شه مانند اليه هاي قبلي كه
تو سط قرقره و د ستگاه پيچيده مي شد انجام مي گردد  .در مرحله بعدي دوباره  Chopp Rovingتو سط تفنا
پاشش پاشيده مي شود  .دقت شود كه اين مراحل مربوط به ساخت قسمت الينر بدنه مخزن بوده و بايد از رزين
الينر و بهداشتي استفاده شود .
بعد از اين مرحله ساخت استراكچر بدنه مخزن آغاز مي شود و رزين مورد استفاده در اين مرحله رزين استراكچر
خواهد بود  .اليه  Chopp Rovingدر اين مرحله بر روي سررازه اسررپري مي شررود و تعداد دفعات اسررپري در اين
مرحله بسيار بيشتر از اسپري در زمان ساخت الينر بدنه مي باشد .
در مرحله آخر براي سرراخت اسررتراكچر بدنه مخزن اليه هايي از  Direct Rovingبر روي بدنه پيچيده مي شررود
اين كار به چند روو انجام مي شود و زواياي پيچش متعددي را ايجاد مي كند  .در اين مخزن زاويه پيچش 2D
درجه مي باشد .
بر روي اليه آخر بدنه بايد مواد محافظي نظير ژل كت ( ) Gel Coatيا رزين كت () Resin Coatكشرريده شررود.
اين مواد به چند دليل كشيده مي شوند اول اينكه بايد سطح خارجي بدنه مخزن كامال صاف و شفاف باشدكه اين
اليه ها براحتي اين هدف را برآورده مي سازد  .براي ساخت روكش شفاف كننده مي توان از رزين وينيل استر يا
پلي اسررتر مخلوط شررده با  1/0درصررد تثبيت كننده اشررعه ماوراف بنفش ( )UVو مقداري واكس پارافين ( براي
مقاومت در برابر تغييرات آب و هوا ) اسررتفاده كرد  .اولين دليل اسررتفاده از اين روكشررها همانا مقاوم نمودن بدنه
مخزن در مقابل ا شعه ماوراي بنفش و تغييرات آب و هوايي مي با شد و همانطور كه در باال گفته شد اين روكش
كامال نيازها را برآورد مي سازد .
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قبل از اضررافه كردن روكش انتهايي بهتر اسررت تسررت اسررتون بر روي بدنه مخزن انجام شررود .اگر بدنه به اسررتون
حساسيت نشان مي دهد مي توان روكش را نصب كرد و كار را ادامه داد اما در صورتي كه حساسيت به استون
وجود ندا شته با شد بايد مقدار كمي سمباده به بدنه مخزن زده شود ( اين كار تو سط سنباده خيلي نرم انجام مي
شود ) و سپس روكش ك شيده شود در غير اين صورت ژل كت به خوبي بر روي بدنه نمي چ سبد  .مخزن نبايد
قبل از كشيده شدن روكش مدت زيادي در معرض هواي آزاد باشد زيرا رزين تغيير رنا داده و تيره مي شود .
بنابراين بايد بالفاصله بعد از آخرين اليه (  ) Direct Rovingژل كت كشيده شود .ميزان ژل كت كشيده شده
حدود  411گرم بر متر مربن ديواره مخزن خواهد بود .

-1-0اجراي سقف مخروطي
ساخت سقف مخروطي مخزن ب نحوه اليه چيني و الياف گذاري همانند بدنه مخزن صورت مي پذيرد .ضخامت
سقف مخروطي مخزن نبايد از كمترين ضخامت مجاز كه در محاسبات بدست آمده است كمتر باشد.در مخزن
 -----Dمترمكعبي سقف مخروطي بصورت زير اجرا مي شود:
بر روي قالب مورد نظر كه جهت ساخت سقف توليد شده استباليه چيني ها بصورت قطاع هايي از دايره انجام
ميشوند .بديهي است كه با اتصال قطاع ها به يكديگر مخروط مورد نظرتوليد خواهد شد.
زاويه بين كف و يال مخروط  15در مركز سقف مخروطي مخزن سوراخي وجود دارد كه جهت نصب ستون
تقويت كننده سقف مورد استفاده قرار ميگيرد و بعد از اتمام ساخت سقف مخروطي بدر وسط آن نصب خواهد
شد.

 -9-0نكاتي در مورد اليه پيچي ها و دستگاه اليه پيچ
 -0-9-0در مواقعي كه مخزن براي نگهداري مواد شيميايي ا ستفاده مي شود بايد اليه داخلي داراي خا صيت
ضد خورندگي با شد  .اين اليه ديواره مخزن را در مقابل محتويات خورنده (  ) Corrosive Contentsمحافظت
مي كند .اين اليه حدود  5/58ميليمتر ضخامت دارد و از نوع  C GLASSمي باشد .
 -2-9-0پديده اي به نام  Bridgingممكن اسرررت در هنگام اليه پيچي بوجود آيد اين پديده زماني رخ مي
ده د كه اليه اي در هنگام پيچيدن از روي منطقه اي عبور كند و برآمدگي در اليه بوجود آيد .برآمدگي ها
ممكن است بدليل نا منظمي در سطح بر اثر پيچيدن بوجود آيد  .اين پديده بسيار نامطلوب است و بايد در هنگام
پيچيده شرردن اليه به سرررعت عالمت گذاري شررود ب سرپس براي رفن اين حالت از تفنا پاشررش ( – Chopper

 ) Spray up Gunا ستفاده شود و تمامي تهي گاههاي اطراف  Bridgeكامال پر شود  .اين عمل باعث مي شود
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تهي گاهها توسط رزين بطور كامل پر شده و بعد از عبور دوباره اليه از اين منطقه ( در هنگام پيچيدن مجدد اليه
) اين پديده ايجاد نشود
.انجام تعميرات در سطوح تمام شده ي الينر و ا ستراكچر مجاز و بالمانن بوده و بروز نا صافيهايي در هنگام توليد
اين سطوح اجتناب ناپذير است.
 -1-9-0د ستگاهي كه به منظور پيچيدن اليه ها ا ستفاده مي شود از چند ق سمت ت شكيل شده ا ست .خرپاي
عمودي ( دكل )ب  ( PCكامپيوتر ) و ( Carriageكالسرركه ) .اين دسررتگاه كنترل كننده تمامي مراحل مربوط به
اليه پيچي ب نحوه اليه گذاري ب چگونگي چرخيدن قالب و  ....مي باشررد  Carriage .بر روي خرپاي عمودي كه
ارتفاعي برابر با ارتفاع مخزن دارد نصررب شررده اسررت و هر دو در كنار مخزن با فاصررله مشررخصرري از آن قرار مي
گيرند PC .كه تمامي حركات  Carriageو قالب را كنترل مي كند در فا صله اي دورتر و مقابل مخزن ن صب مي
شرررود PC .حركات قالب و  Carriageرا مطابق با نيازهاي طراحي تنظيم مي نمايد .هر چه  Carriageسرررريعتر
حركت كند و در عوض قالب سرعت چرخ شي كمتري دا شته با شد زاويه پيچيده شدن اليه ها بي شتر مي شود و
اين عمل با كند شدن حركت  Carriageو سرعت بخشيدن به حركت چرخشي قالب عكس خواهد شد .
با تو جه به اين كه چه ال يه اي با يد پيچ يده شرررود و چه زاو يه اي داشررر ته باشرررد مي توان حر كت اين دو را
( ) Mandel , Carriageبه نحوي تنظيم كرد كه نياز طرحي برآورده شرررود  .الزم به ذكر اسرررت كه Carriage
داراي حركت عمودي بر روي خرپا مي باشد و به موازات محور اصلي قالب حركت مي كند  .بر روي Carriage

قرقره ها و همچنين اسلحه پاشش براحتي نصب مي شوند و مي توان حركت آنها را به راحتي كنترل كرد .
-3-9-0تفنا پاشش ( ) Chopper – Spray up Gunابزاري است كه الياف را خرد كرده و با رزين مخلوط
مي نمايد و سررپس بر روي بدنه مخزن مي پاشررد .در مخازني با قطر باال اسررتفاده كردن از الياف بصررورت كامل و
قراردادن قرقره بر روي  Carriageو پيچيدن الياف كاري غير عملي مي با شد چون نگه دا شتن الياف ( ) Matدر
محل خود و سپس كشيدن رزين بر روي آنها با توجه به قطر زياد مخزن كامال غير عملي مي باشد  .تفنا پاشش
بر روي  Carriageن صب شده و با حركت  Carriageبراحتي كنترل مي شود  .اين د ستگاه داراي مخزن رزين و
تغذيه كننده الياف مي باشد .
 -5-9-0بعد از نصب كامل قالب و دستگاه پيچش بايد تست خشك انجام شود .براي اين منظوربايد نقطه up

و  downبراي حركت  Carriageتعريف شرررود نقطه  upباالترين قسرررمت قالب و نقطه  downدر پايين ترين
قسمت قالب در نظر گرفته مي شود و پايين ترين نقطه را در مختصات حركت  Carriageصفر منظور مي كنيم و
مقدار ارتفاع مخزن مي تواند به عنوان بازه حركت  Carriageدر  PCمنظور شرررود به اين ترتيب حدود حركت
 Carriageرا تعيين مي كنيمب سررپس براي امتحان نحوه عملكرد كامپيوتر و  Carriageو چگونگي چرخش قالب
چند دور الياف بصورت موازي پيچيده مي شود ( بعد از اتمام تست دستگاه پيچش مي توانيم الياف را باز كنيم )
اين آزمايش به مهندسان پروژه اين امكان را مي دهد كه براحتي نحوه حركت  Carriageرا تعريف كنند .
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 -6-9-0بين اليه هايي كه ا ستراكچر بدنه و الينر بدنه را ت شكيل مي دهد معموالً اليه اي پيچيده مي شود كه
اليه ضربه گير ) (Cushionناميده مي شود ضخامت اين اليه معموالً1/2ميلي متر مي باشد و ميزان رزين آن بيشتر
از سرراير اليه ها اسررت .اين اليه باعث چسرربيدن بهتر اسررتراكچر و الينر شررده و از جنس  Chopped Strandمي
باشررد .بعد از پيچيدن اين اليه بالفاصررله اليه اسررتراكچر آغاز مي شررود ب اين عمل به منظور جلوگيري از خشررك
شدن رزين )  (Gellingمي باشد .
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فصل دوم
محاسبات و فرمولهاي مربوط به طراحي مخزن 1000
مترمكعبي

K P 2 EY
 tmin   tmin 
PC  
12 Fe(1  X Y Y X )  He   R 
2

2 4 He (1  xy yx ) E x
4
kp 
3  Rtmin
Ey
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در اين بخش محا سبات مربوط به مخزن  -----Dمتر مكعبي ارائه شده ا ست و اين محا سبات و فرمولها بر طبق
جزئيات طراحي  )Fiber Reinforcement Plastic ( FRRكه در صنعت پليمر و شيمي بيان شده است ارائه مي
گردد  .بديهي است كه اين فرمولها بطور كامل قابل بررسي مي باشد .

-0-2معرفي عالئم و نشانه هاي موجود در اين محاسبات
 :Diقطر مخزن:

Dm

 : Hارتفاع از نقطه محاسبه ( نقطه طرح ) تا باالترين سطح ماين :

m5.2

توجه شود كه در اين گزارو ب ضخامت مخازن بر ح سب مقادير مختلف ارتفاع ( )Hمحا سبه مي شوند ب زيرا
ارتفاع مخزن با ضخامت ديواره رابطه م ستقيم دارد و براي حفظ مقاومت مخزن اين دو متنا سب با يكديگر تغيير
مي كنند  .ضخامتها و ارتفاعها از كف تا باالي مخزن بصورت زير بيان شده است .
 : H1ارتفاع از اولين نقطه محاسبه تا باالترين سطح ماين :

3m

 : H2ارتفاع از دومين نقطه محاسبه تا باالترين سطح ماين:

5.2m

: tضخامت بدست آمده در نقطه محاسبه مخزن:

mm

 : t1ضخامت در اولين نقطه محاسبه مخزن:

13mm

 : t 2ضخامت در دومين نقطه محاسبه مخزن:

16mm

 :tLضخامت اليه آستر داخلي(الينر):

4mm

 :t0ضخامت اليه محافظ خارجي:

1mm

 : ttضخامت سقف مخروطي :

13mm

 : tbضخامت كف مخزن :

16mm

به منظور محا سبه  Hiها و  tiها بايد هم زمان نقاط مختلفي از مخزن را انتخاب كنيم و سپس  tو H

مربوطه به همان نقطه محاسبه شود ب سپس مي توانيم نقطه ديگري از مخزن را انتخاب كنيم .
 :  bاستحكام كششي هوپ )  (hoopبراي مواد پيچيده شده :
 : مينيمم ضخامت طرح براي بدنه مخزن :
 : Eyمدول االستيسيته براي كشش هوپ )  ( hoopمواد پيچيده شده:
 : Exمدول االستيسيته براي كشش محوري مواد پيچيده شده :

D-----MPa
mm
24000MPa
6000MPa

 :  xyنسبت پواسون براي اليه هاي پيچيده شده:

0.18

 :  yxنسبت پواسون براي اليه هاي پيچيده شده :

0.3

 :nضريب اطمينان ب اين ضريب بايد برابر يا بيش از  51انتخاب شود  : n  10در اينجا  51تعيين شده
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kg
1100
m3

 : چگالي ماين ذخيره شده :
kg
kg
اگر ماين چگالي كمتر  5111 3دا شته با شد بايد چگالي را برابر با
3
m
m

 5111در نظر بگيريم و مجاز ني ستم

كمتر از اين مقدار را لحاظ كنيم  .بديهي است كه چگالي بيشتر از اين مقدار بايد به همان اندازه منظور شود .
 : كرنش مجاز مواد پيچيده شده :

0.10%

 : Pفشار مكشي كار :

0 Pa

 : P0فشار خارجي طرح :

0 Pa

 : Pcفشار بحراني مجاز:

Pa

 : K 1ضريب فشار باد:

1.38

براي محاسرربه نيروي ناشرري از باد بر روي مخازن و ممانهاي ايجاد شررده بر اثر باد اين ضررريب را لحاظ مي كنيم .
براي مناطق كه در كنار دريا و يا درون صرررحرا و كنار درياچه قرار دارند اين ضرررريب برابر  1.38در نظر گرفته
ميشود( . (K1 = 5/58براي مزارع ب جنگلها ب تپه ها ب دره ها و  ...بايد اين ضريب را برابر  K l =5در نظر گرفت
 .براي شهرهاي بزرگ و مناطق پر جمعيت K1= 1/5Dدر نظر گرفته مي شود .
N
50
m2

 : q 0فشار پايه باد براي ارتفاع 5.2متر :

 : K2براي مخازني كه بر روي آنها سوپاپي جهت هواكش نصب شده است اين ضريب در نظر گرفته مي شود.
اين ضريب براي سوپاپهاي باز برابر با K2= 5/5منظور مي شود توجه شود كه براي مخازني بدون سوپاپ K 5

= 2خواهند داشت .
بنابراين در اين محاسبات  K2برابر است با:

K 2=1

 -2-2محاسبات مربوط به ضخامت بدنه مخزن
 -5-5-5در اين قسررمت محاسرربه ضررخامت بر حسررب مقدار مقاومت مورد نياز بدنه مخزن صررورت مي گيرد و
براي اين منظور از فرمول زير استفاده مي كنيم .

 H  0.3Din
b

  0.0049

حداقل ضخامت طرح كه بر حسب فرمول باال محاسبه شده است در جدول ( )5درج شده است ب توجه شود كه
براي هر ارتفاع  Hمحاسبات تكرار شده است :
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جدول ( )5حداقل ضخامت طرح بر حسب مقدار مقاومت مورد نياز بدنه
H2

H1

10.1

5.6



16.0

13.0

t

4

4

tl

1

1

t0

15.1

10.6

 +tl+t0

YES

YES

t    t l  t0

دقت شرود كه در تمامي موارد باال نامعادله سرطر آخر جدول برقرار اسرتب پس ضرخامت مخزن در قسرمت هاي
مختلف پاسخگوي مقدار مقاومت مورد نياز مي باشد ب در غير اين صورت بدنه مخزن ضعيف بوده و نمي توان از
آن استفاده كرد .
 -5-5-5براي محا سبه مقدار ضخامت بدنه بر ح سب ميزان سفتي مورد نياز ديواره بايد از فرمول زير ا ستفاده
شودب در اينجا نيز بايد نامعادله  t    tl  t 0برقرار باشد در غير اين صورت ضخامت ديواره جوابگوي سفتي
مورد نياز نمي باشد  .نتايج محاسبات طبق فرمول ذيل در جدول ( )5آورده شده است .

HDi
 .E y

  0.0049

جدول ( )5حداقل ضخامت طرح بر حسب ميزان سفتي الزم ديواره
H2

H1

8.9

5.1



16.0

13.0

t

4

4

t1

1

1

t0

13.9

10.1

 +tl+t0

YES

YES

t    t l  t0
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 -1-2محاسبه فشار خارجي وارد به مخزن
محاسبه فشار خارجي وارد به مخزن از فرمول زير محاسبه مي شود كه ضريب فشار باد نيز در اين محاسبه منظور
مي شود  .در مورد ساير پارامترها به بخش ( )5-5مراجعه كنيد .
P0  2.25K1 .q0  K 2 p

برطبق فرمول باال برا ي  P0داريم:

P0 = 155.25 Pa

 -3-2محاسبات مربوط به فشار بحراني مجاز بدنه مخزن
به لحاظ پايدار ماندن مخزن در شررايط فشرار خارجي مي توان از فرمول زير مقدار فشرار بحراني مجاز را بدسرت
آورد.
2
 t min   t min 
PC   K P EY
12 Fe(1   X Y  Y X )  He   R 
2

كه در اين فرمول براي محاسبه  kpمي توانيم از رابطه زير استفاده كنيم .
(1   xy yx ) E x
Ey

He
4

Rt min

در رابطه فو  Heارتفاع نسبي بدنه مخزن كه از رابطه زير بدست مي آيد .

2 4
3

kp 

H e  H ei
2.5

 
H ei  hi  1 
  ei 

 :H eiارتفاع نسبي قسمت يك از بدنه مخزن ( برحسب متر )
 : hiارتفاع حقيقي قسمت يك بدنه مخزن ( بر حسب متر )
 :  eiضخامت مجاز قسمت يك از بدنه مخزن ( بر حسب ميلي متر )
 :  1ضخامت مجاز بدنه مخزن براي قسمتي كه كمترين ضخامت را دارا مي باشد(8ميليمتر )
محاسبات فو در جدول ()4ارائه شده است .
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جدول ( )5ارتفاع نسبي بدنه مخزن
2

1

پارامتر

2.2
8
11
1.0

3
8
8
3.0

hi

1
 ei
H ei

با محاسبه از فرمولهاي باال براحتي مي توان مقدار نسبي ارتفاع بدنه مخزن را محاسبه كرد :

He=4

 : tminضخامت سازه هايي از بدنه مخزن كه كمترين ضخامت را دارند:

8mm

 : EYمدول االستيسيته براي كشش  hoopدر مواد پيچيده شده :
 : E xمدول االستيسيته براي كشش محوري در مواد پيچيده شده:

24000 MPa
6000MPa

 :xyنسبت پواسون براي ساختار اليه هاي پيچيده شده :

0.18

 :xyنسبت پواسون براي ساختار اليه هاي پيچيده شده :

0.3

توجه شررود كه مقادير  Exو  Eyو xyو  xyكه به ترتيب مدول االسررتيسرريته براي تنش در جهت محور  x , yو
ضريب پواسون در صفحه  xyمي باشد ب و پارامترهاي مذكور با توجه به پروسه توليد مي تواند مقادير مختلفي را
دارا باشند .
:Feضريب اطمينان براي پايداري مخزن دقت شود كه اين ضريب با  nمتفاوت است و در اينجا مقدار آن
برابر با  4شده است .
بعد از محاسبات توسط فرمولهاي باال و با قراردادن مقادير مشخص شده مي توانيم  p c , k pرا بيابيم .
Kp =1D.3
Pc=828.1 Pa
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-5-2بررسي دوام و پايداري بدنه مخزن
به منظور بررسرري دوام بدنه مخزن مي توانيم از فرمول زير اسررتفاده كنيم .اگر نامسرراوي زير برآورده شررود مخزن
دوام قابل قبولي دارد و در غير اينصورت دوام و پايداري مخزن قابل قبول نمي باشد .مقادير  Pcقبال محاسبه شده
است و فرمولهاي مربوط به هر كدام جداگانه ارائه شده است .

PcP0  828.1155.25

بنابراين باتوجه به اينكه نامسررراوي برآورده مي شرررودبنيازبه طراحي ريب وجود ندارد .منظور از ريب حلقه هاي
تقويتي است كه دور تا دور مخزن ايجاد مي شوند .

 -6-2طراحي ريب براي بدنه مخازن
گاهي اوقات ممكن اسرررت نامسررراوي باال برقرار نباشرررد براي تقويت كردن بدنه مخزن و كمك به برقرار شررردن
نامسررراوي  PC  P0مي توان از ريبها در بدنه مخزن اسرررتفاده كرد  .دوباره اين نكته را يادآور مي شرررويم كه اگر
نامساوي بيان شده برقرار باشد نيازي به ريب وجود ندارد  .براي محاسبه تعداد ريب مورد نياز مي توانيم از فرمول
زير استفاده كنيم :
P

n  INT  0 
 PC 

 : nتعداد ريب مورد نياز
 : INTتابن  ( integerقسمت صحيح عبارت انتخاب مي شود )
براي مخزن  -----Dمتر مكعبي داريم :

155.25 
n  INT 
 NO
 828.1 

 -D-2طراحي زلزله
 -0-D-2محاسبات مربوط به بارهاي طولي و عرضي زلزله
اين بارها بايد بطور كامل و با ضريب اطمينان قابل توجهي محاسبه شوند  .تا در صورت بروز زلزله مخزن بتواند
در مقابل اين بارها مقاومت كند  .بديهي است محاسبه اين بارها زماني اهميت بيشتري پيدا خواهد كرد كه مخزن
جهت نگهداري مواد شرريميايي و يا مواد نفتي مورد اسررتفاده قرار گيرد  .مي توان از فرمول زير براي محاسرربه اين
بارها استفاده كرد .

FK1  CZ amax mg

 : F K1بار مربوط به زلزله (بر حسب نيوتن )
 : a'maxضريب تاثير براي زمين لرزه در جدول ( )4ارائه شده است .
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 Cz=0.4ضريب تركيبي زلزله
جدول ( )4ماكزيمم ضريب تاثير زلزله
D

8

9

ريشتر

0.23

0.45

0.9

a'max

 a'maxرا  0.2در نظر ميگيريم
 : mجرم ماين جابجا شده بر اثر لرزو بر حسب كيلوگرم
از رابطه زير مي توان جرم ماين جابجا شررده را محاسرربه كرد  .در رابطه زير ضررريب لرزو ( ارتعاو ) ماين درون
مخزن نيز لحاظ شرررده اسرررت زيرا در مواقن لرزو مخزن جرم مخزن بايد بگونه اي باشرررد كه ارتعاو ماين درون
مخزن باعث عدم پايداري مخزن نشود .

m  Fr m

 : mجرم ماين درون مخزن:

m =240143 kg

Hw
 : Frضررريب لرزو ( ارتعاو ) ماين درون مخزن كه از جدول ( )2با توجه به
R

مي توان  Frرا براي

مخزن بدست آورد .
 : HWارتفاع از ته مخزن تا سطح آزاد ماين
 : Rشعاع مخزن
m
: gشتاب جاذبه زمين (
s2

)

1.49

=Hw/R

0.45

=Fr

جدول( )2ضريب لرزو
2

1.5

1.6

1.4

1.2

1

0.5

≤ 0.6

Hw
R

0.4D

0.45

0.42

0.4

0.3D

0.32

0.2D

0.21

Fr

بنابراين بار مربوط به زلزله بصورت روبرو بدست خواهد آمد :

Fk1= 190820.301 N
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 -2-D-2محاسبات مربوط به ممان خمش ناشي از بار زلزله
ممان ناشي از بار زلزله از رابط زير مي توان محاسبه نمود .
2

Mz  FK 1 H

 : Hارتفاع سطح آب( بر حسب متر )
بنابراين ميزان ممان خمشي برابر است با :

MZ= 496132.D83 N.m

 -1-D-2ماكزيمم تنش فشاري براي اولين نقطه انتخابي
تنش فشاري حداكثر براي اولين نقطه انتخابي از بدنه تانك از رابطه ذيل بدست مي آيد :
M 

N g

 1   1  Z  *10 6
Z1 
 A1

 : N1بار عمودي ق سمت اول بدنه مخزن در كف كه  81در صد وزن مخزن و وزن محافظ حرارتي در
اينجا منظور مي شود :

N1= 4485.9D3 kg

 :A1سطح مقطن اولين قسمت بدنه مخزن :
= 0.24 m2

A1  D1 e

 : Z1ضريب مقاومت خمش براي اولين قسمت بدنه مخزن :
Z 1  0.785 D12 e = 2.96 m3

 : D1قطر ميانگين مخزن :

Dm
 :  eضخامت مجاز براي اولين قسمت بدنه مخزن0.011 :
m

بنابراين ماكزيمم تنش ف شاري اولين ق سمت بدنه مخزن( ازكف تا باال) از كف مخزن با توجه به فرمول بيان شده
و مقادير بدست آمده براحتي محاسبه مي شود .

 1  0.35MPa

 -3-D-2تنش بحراني مجاز براي اولين قسمت از بدنه مخزن
تنش بحراني مجاز براي اولين ق سمت از بدنه
تانك از رابطه ذيل برآورد مي شود:

0.5

H 
 R1 

1.25

 e 
 c  3.88 *104  
R
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 : R1شعاع ميانگين براي اولين قسمت بدنه مخزن ب مشابه با :) R1= R( R

3.5 m

 : Hارتفاع بدنه مخزن :

5.2 m

با توجه به مقادير داده شده و فرمول باال براي تنش بحراني داريم :

 c  35.19 MPa

لذا ميبينيم   cاز   1به مراتب بيشتر است.

 -5-D-2بررسي و كنترل دوام بدنه مخزن
در اينجا مانند بررسرري دوام مربوط به فشررارهاي بحراني و اعمالي به مخزن بايد تنشررها را جهت كنترل دوام بدنه
مخزن مقاي سه كنيم  .از نام ساوي   1   Cا ستفاده مي كنيم اگر نام ساوي برآورده شودب بدنه مخزن دوام قابل
قبولي دارد در غير اين صورت دوام بدنه مخزن قابل قبول نمي باشد  .بطور كلي اگر تنش اعمالي به بدنه مخزن از
تنش بحراني مجاز ( حددوام بدنه ) باالتر باشررد بدنه مخزن پايدار نمي ماند  .در اين محاسرربات مالحظه مي ش رود
كه نياز طراحي كامالً برآورد مي شود .

 -1-2طراحي سقف مخروطي مخزن
 -0-1-2فشار طرح بر روي سقف مخروطي
الف ) فشار داخلي طرح  1.2برابر فشار خارجي خواهد شد زماني كه شيرها باز باشند ب اما وزن سقف
بايد از آن كم شود .
ب ) اين بارها زماني كه فشار خارجي طرح در نظر گرفته شود منظور مي شوند .
در هنگام محاسبه وزن سقفب اگر محافظ حرارتي مورد نياز باشد بايد وزن محافظ نيز در نظر گرفته
شود و بايد بطوركامل اندازه گيري شده وفشار خارجي طرح بر واحد سطح سقف مخروطي نيز محاسبه شود .
براي تانك  5111متر مكعبي وزن سررقف مخروطي و محافظ حرارتي برابر اسررت با :

m= D246

Kg

بارهاي اضررافه  :بار مربوط به برف جزو يكي از بارهايي اسررت كه بايد در نظر گرفته شررود  .بسررته به اينكه منطقه
اسرررتفاده از مخزن چه ميزان بارو دارد مي توان بار برف را بدسرررت آورد ب بار برف نبايد كمتر از -----D5
پاسكال منظور شود  .ولي در صورت بيشتر بودن بار از  -----D5پاسكال مقدار بيشتر جهت محاسبات در نظر
گرفته مي شود .
در اين محاسبات (طراحي بر طبق فشار خارجي ) فشار خارجي طرح براي سقف مخزن برابر است با 1602 Pa :
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 -2-1-2بدست آوردن مينيمم ضخامت سقف مخروطي
حداقل ضخامت سقف مخروطي از رابطه ذيل بدست مي آيد .
Di P0
187.9 sin 



 : ضخامت مخروطي سقف بر حسب ميليمتر
 : Diقطر مخزن بر حسب متر

15m

 :P0فشار خارجي طرح بر حسب پاسگال

1602 Pa

 : زاويه بين يال و كف مخروط

15o

با توجه به فرمول و انجام محاسبات حداقل ضخامت سقف برابر است با :

  13mm

نكته قابل توجه اينست كه بدليل اينكه ضخامت ايجاد شده بصورتي دستي ( ) Hand Lay. Upايجاد مي شود
اين ساختار به عنوان اليه آ ستر داخلي مقاومت يك ساني خواهد دا شت  .بنابراين اليه آ ستر داخلي به عنوان يك
تقويت كننده مقاومت ب بايد در محاسبات در نظر گرفته شود .

 -9-2طراحي كف مخزن
بر طبق قوانين طراحي ضخامت كف مخزن نبايد كمتر از ضخامتهايي كه در زير بيان شده است باشد  .ضخامت
با توجه به قطر مخزن داراي حداقلي مي باشررد كه در صررورت رعايت نشرردن اين مقدار حداقل طراحي پذيرفته
نيست .
جدول ( )0حداقل ضخامت كف مخزن
مينيمم ضخامت ته

قطر مخزن )Di (mm

2

600  Di  1800

D

1800  Di  3700

51

Di ≥11D5

 -01-2مهارهاي مخزن
ماكزيمم نيروي كششي كه به تمام بست ها اعمال مي شود عبارتست از :
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0.4M F G.g 1  O.4M
 
 
 F  Gg 
Dcp .n n
n
n  DCP


Q

تنش برابر است با :
Q
  
f

* 

 : Qماكزيمم نيروي كششي وارد به تمامي بستها
 : Mممان خمشي كه بر اثر مقاومت در مقابل واژگوني اعمال مي گرددب مانند ممان خمشي زمين لرزه
محاسبه مي شود:

M=Mz=1592486.3

N.m

 : DCPمجموع قطر تمامي بست ها:

1030 Cm

 : Fافزايش مقاومت بخاطر فشار داخلي:
 10 6  0

Di 2
4

FP

 : Pفشار داخلي سقف:

0

pa
 : Diقطر مخزن( بر حسب متر ) :

15 m

 : nتعداد بست ها
توجه شود كه تعداد ب ست ها همواره بايد م ضربي از  4با شد و فا صله شعاعي بين ب ست ها نبايد بي شتر از 5211
ميليمتر باشد  .در اين محاسبات تعداد بستها را 54در نظر مي گيريم .
 : Gحداقل وزن مخزن( بر حسب كيلوگرم):

2854 Kg

 : fسطح مقطن هر بست:

 452.4mm 2

d  2
4

f 

 : gشتاب جاذبه زمين( بر حسب متر بر مجذور در ثانيه )
 :dقطر هر بست (بر حسب ميليمتر )
 : تنش كششي مجاز هر بست( بر حسب مگا پاسكال )

d= 24 mm

 = 100 MPa

*  : تنش محاسبه شده در هر بست (برحسب مگا پاسكال )
براي پيدا كردن تعداد بست ها مي توان به روو سعي و خطا عمل كرد .با توجه به داشتن  تنش مجاز براي هر
بسررت مي توانيم حداقلي براي  Qبدسررت آوريم و سررپس با سررعي و خطا تعداد بسررتها را حدس بزنيم  .اين كار
م ستلزم اين ست كه ابتدا يك نوع ب ست خاص در نظر گرفته شود و تعداد ب ست مورد نياز با توجه به ابعاد تن شهاي
مجاز آن ب ست محا سبه شودب در صورت غير منطقي شدن جواب مبني بر زياد شدن تعداد ب ستها و يا كم شدن
27
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تعداد بسررتها بايد بسررت ديگري با ابعاد متفاوت مورد آزمايش قرار گيرد  ( .اين روو در صررورتي قابل اسررتفاده
است كه  Qمثبت باشد ).
نكته قابل توجه ديگر اينست كه ممكن است  Qعددي منفي بدست آيدب منظور اينست كه وزن مخزن سنگين تر
از مجموع نيروهاي كششي ايجاد شده توسط ممانهاي خمشي واژگون كننده مخزن است بنابراين نيازي به بستها
وجود ندارد  .فقط در صورت مثبت بودن  Qاستفاده از بستها الزامي باشد .
در اين محاسبات Qمنفي بدست مي آيد بنابراين به بستها نيازي نيست :

Q = -6D55 N

 -00-2نكته هاي فني
-5-55-5به تجربه ثابت شررده اسررت كه براي بهبود مقاومت بدنه مخزن اسررتفاده از ريبها بهتر از تغيير ضررخامت
بدنه مي باشد .
 -5-55-5پو سته از ق سمتهاي مختلفي ساخته شده ا ست كه براي ات صال اين ق سمتها به يكديگر گاهي از ريبها
براي تقويت كردن هر قسمت استفاده مي شود .
 -5-55-5در اين محاسبات فرمول مربوط به فشار بحراني مجاز اصالح شده است .
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فصل سوم
بازديدها و تعميرات
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اين بخش شامل معيارهاي سنجش چ شمي و فيزيكي براي مخازن فايبرگالس مي با شد و همچنين آيين نامه
نحوه بازديد چ شمي چه در هنگام توليد و چه بعد از اتمام پرو سه توليد و سيكلهاي ساليانه نيز در اين بخش
آورده شده است .

-0-1كليات
اين آيين نامه بازديد بر اساس استاندارد  SW26 Sنگارو شده و شامل تمامي مخازن و تجهيزاتي مي شود
كه تحت يكي از استاندارد هاي زير ساخته شده باشند .
 : SW1D Sترمو پالست هاي خطي
 : SW14Sمخازن و تجهيزات مربوط به مخازن
 : SW10Sهواكشها و هودهاي مربوطه
 : SW39Sلوله كشي و نصب اتصاالت
نكته مهم اين است كه اين آيين نامه ها و استانداردها مكمل يكديگرند اما جايگزين سفارشات و توصيه هاي
توليد كننده در هنگام توليد و بعد از ساخت نخواهند شد .

 -2-1زمان بازديد
11
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پيشنهاد شركت آريا كاوان براي زمان بازديد ها توسط عوامل ذيربط كارفرما بر طبق استاندارد گفته شده به
شرح زير مي باشد :
 -5-5-5زماني كه اولين قطعات مثل پو سته (بدنه ) كف ب فوندا سيون و  ....به اتمام ر سيده و كالً زماني كه
اولين قطعات مهم مخزن ساخته شده و قابل دسترسي باشند .
 -5-5-5بازديد ميان دوره اي زماني انجام شود كه كار در مرحله نصب اتصاالت ثانويه ( لوله هاي ورودي
و خروجي و  ) ...باشد .
 -5-5-5بازديد نهايي در مرحله اتمام كار و تحويل مخزن و بعد از انجام تسرررت هاي نهايي ( تسرررت
هيدرواستاتيك و  ) ...صورت مي پذيرد .

 -1-1قســمت هايي كه مي توان جهت كنترل نحوه ســاخت آنها را
بازديد كرد
 رزين استفاده شده در پروسه توليد و كنترل محل استفاده شدن رزين استراكچر و رزين الينر . كنترل مواد ا ستفاده شده در ساخت بدنه ب سقف وكف مخزن به منظورعدم ا ستفاده از مواد شيميايي وافزودني ويا كاتاليزورهايي كه در استاندارد ها منن شده است .
 كنترل ضخامت ها و ابعاد بر طبق محاسبات انجام شده و كنترل اتصاالت و مهارها و  ...به منظور رعايتحداقل ضخامت تعيين شده در محاسبات .
 -كنترل نحوه مونتاژ و اتصال تجهيزات و سقف به بدنه و بدنه به كف .

 - 3-1نيازهاي كلي طرح كه بايد رعايت شود (بند 9-0از ا ستاندارد
)SW26S
 اليه هاي  FRPبايد داراي كيفيت بااليي با شند چه از نظر شفافيت و چه از نظر صاف و صيقلي بودن وغلظت رزين استفاده شده بايد كنترل شود .
 نبايد در اليه ها قسمتي وجود داشته باشد كه مقدار رزين استفاده شده در آن خيلي زياد و بيش از اندازهباشررد و يا بر عكس خيلي خشررك و عاري از رزين باشررد  .اليه ها بايد متراكم و عاري از هر گونه جوو ب
درزب ترك ب موج و  ...باشند ب نكته قابل بيان اين است كه در اليه ها حبابهاي كوچك هوا يافت مي شود اما
بصورت پراكنده مي باشند  .تجمن حبابهاي بزرگ هوا باعث ضعف اليه در همان قسمت مي گردد .
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 سررطح خارجي اليه ها بايد كامالً صرراف باشررد و هيچگونه درز ب ترك يا بيرون زدگي الياف شرريشره درآنها م شاهده ن شود ب تمامي اليه هايي كه برو مي خورند و تمام ق سمتهاي برو خورده ( جهت ات صال لوله
ها و  ) ...بايد توسط پوشش رزين پوشيده شوند .
 تمامي اليه هايي كه در معرض نور خورشرريد قرار دارند بايد اليه محافظ اشررعه  ( UVماوراف بنفش ) برروي آنها قرار داده شده باشد .
 رنا آميزي ب استفاده از رنگدانه ها و ...در صورت نياز بايد مطابق استانداردهاي مربوطه صورت پذيرد. اليه داخلي بايد كامالً از رزين الينر بهداشتي ساخته شده باشد . -زاويه وزو باد و نيروهاي وارد از طرف باد به مخزن بايد بطور كامل محاسبه شده باشد .

 -5-1بازديد چشمي
اين بخش براساس بند 9-5آيين نامه بازديد  SW26Sارائه مي شود كه نحوه بازديدهاي چشمي براي كنترل
توليد ونحوه اليه گذاري و  ...رابيان مي كند  .جدولي در زير ارائه مي شرررود كه ميزان خرابي ها ب حبابها ب
تركها و  ...را كه مجاز مي باشد بيان مي كند و در صورت بيشتر بودن اين موارد از حد استاندارد بايد اصالح
در ساختار مربوطه صورت پذيرد .
 شركت آريا كاوان خود را موظف مي داند تا قبل از بازديد كارفرما از پروژه ( اتصاالت و بدنه و سقفو  ) ...مونتاژ اين قسمتها را انجام نداده و در صورت تاييد ناظران كارفرما ادامه پروژه انجام شود .
 براي بازديد نحوه اليه چيني ب ميزان رزين مصررررفي و نوع و سررراختار اليه ها ب بايد دريچه هاي بازديدگوشه ها و تكيه هاي بريده شده و اتصاالت متصل شده مورد بازديد قرارگيرد .

-0-5-1سختي سنجي
مقاومت اليه ها ( سختي ) مي تواند توسط سختي سنج باركل مورد در استاندارد  SW26 Sو نوع دستگاه
مورد اسررتفاده  Gyzj934-1به نام  Barcol Impressorمشررخص شررده اسررت ) آزمايش قرار گيرد  .اين
د ستگاه بايد در دو سفتي مختلف با توجه به ا ستاندارد  SW16Sكاليبره شده با شد .با توجه به نحوه خ شك
شدن ()WET – OUTرزين در درجه حرارتهاي مختلف ميزان سفتي بايد بصورت زير باشد .
 نكته اي كه بايد در نظر گرفته شود اين است كه سختي باركل براي اليه هاي كه توسط رزين ساخته شدهبا شند م شخ صاً در دماي ◦ 24 Cافت شديدي مي يابد و سفتي اليه هايي كه در دماي ◦ 100 Cخ شك شده
باشند اندكي باالتر است .
 در هواي گرم و يا تابش آفتاب اگر درباره عدد خوانده شده شك داريد بايد اليه ها قبل از بررسي سفتيتا حدود ◦ 24 Cتوسط آب خنك شوند و سپس سختي سنجي انجام شود .
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 سختي سنجي زماني بايد انجام شود كه رزين درون اليه ها كامالً خ شك شده باشد براي برر سي خشكبودن رزين ب بايد از تست استون ا ستفاده نماييد  .براي انجام اين تست بايد تمامي پوسته هاب واك سهاي ضد
هوا و رزين ضد  UVاز سطح كوچكي از بدنه (در حدود  5تا  5اينچ مربن ) تو سط سنباده نرم 81تا 551
زدوده شررود و سررپس اسررتون را توسررط تكه اي  Cheeseclothبه آرامي بر روي بدنه ( و يا هر قسررمتي كه
ميخواهيد تسررت انجام شررود ) ماليده و اين كار را ادامه دهيد تا اسررتون بخار شررود سررپس اگر سررطح اليه
چ سبناك بود رزين هنوز خ شك ن شده ا ست و در غير اين صورت رزين خ شك ا ست و مي توان سختي
سنجي را انجام داد.

جدول ( )Dسختي باركول بر طبق درجه حرارت محيط
BARCOL HARDNESS

) TEMPERATURE . F(C

51-55

54

58-51

59

58-51

50

54-50

45

51-55

49

50-58

01

50-58

00

 -2-5-1مناطق بحراني
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مناطق بحراني آنهايي هسررتند كه بطور دائمي در حال اسررتفاده مي باشررند و با محتويات مخزن در تماس مي
با شند  .و ظهور عيبها در اليه هاي اين سطوح باعث صدمه به عمر مفيد و كارايي اليه ها مي شود ( سطح
داخلي كه در تماس با مواد مي باشد ناحيه بحراني ناميده مي شود ).
اليه هايي كه در مناطق بحراني اسررتفاده مي شرروند بايد يك شرركل و بدون هيچ گونه درز و سرروراخ و طبله
كردن باشند در اين اليه هيچ گونه موج و حبابهاي هوا يا شكاف نبايد وجود داشته باشد  .مقدارقابل قبول در
جدول ( )8ارائه شده است .

 -1-5-1مناطق غير بحراني
مناطق غير بحراني آنهايي هستند كه در تماس مدام يا در كار مدام نيستند بطوري كه ظهور عيبها در اليه هاي
پالسرررتيك صررردمه به عمر مفيد اليه ها نمي زند عيبهاي مجاز در اين ناحيه ها و اليه ها آنهايي هسرررتند كه
توسط طبيعت و عوامل طبيعي و  ...بوجود مي آيند و تاثيري بر توانايي سرويس دهي اليه نمي گذارند ب نوع
و اندازه ب تعداد و فضاي اين نوع عيبها نبايد بيشتر از آنچه در جدول ( )8ذكر شده است باشد .
جدولي در زير ارائه مي شررود كه ميزان مجاز عيبها در مناطق بحراني و غير بحراني را مشررخص مي كند و در
صررورتي كه بعد از بازديد ميزان اين عيبها بيشررتر از آنچه بيان شررده اسررت باشررد بايد حتماً تعميرات صررورت
پذيرد .

جدول ( )8مقادير مجاز عيوب در سطوح بحراني و غير بحراني
سطح بازرسي شده
سطوح آزاد )(NON CRITICAL

سطوح در حال كار
)(CRITICAL

عيبها و خرابي ها

هيچ

هيچ

درزها()CRACKS

هيچ

موجها()CRAZING

1
ماكزيمم ابعاد
2

اينچ و ماكزيمم چگالي 5

عدد در فوت مربع

1
1
ماكزيمم ابعاد اينچ و ارتفاع
8
4

اينچ و

هيچ

ماكزيمم تعداد  0عدد در فوت مربع
ماكزيمم ابعاد  21در صد ضخامت ديواره

1
اما نبايد بيشتر از
8

اينچ شود

ماكزيمم انحراف مي تواند 21
درصد ضخامت ديواره باشد ولي

1
نمي تواند از اينچ بيشتر شود
8

طبله
كردن((BLISTERS
چروكها و برآمدگيهاي
سخت
()WRINKLES
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1
1
ماكزيمم ابعاد اينچ در قطر ،
16
8

1
ماكزيمم ابعاد عبارتست از
8
1
اينچ براي عمق
براي قطر و
32

اينچ

اينچ

عمق و تعداد  01عدد در فوت مربع

حفره ها()PITS

و تعداد  01عدد در فوق مربع

1
ماكزيممم ابعاد شكست
4

اينچ و ضخامت

نبايد بيشتر از  21در صد ضخامت ديواره

لب پرها  ،زدگي ها

هيچ

()CHIPS

باشد و تعداد مجاز يک عدد از فوت مربع

سوراخهاي روي سطح
هيچ

هيچ

ماكزيمم ابعاد 2اينچ مربع درهرفوت مربع

هيچ

( SURFACE
)POROSITY

1
8

اينچ ماكزيمم قطر براي تعداد  3عدد

1
در اينچ مربع يا
16

اينچ ماكزيمم قطر و

تعداد  01عدد در اينچ مربع
هيچ
ماكزيمم طول يک اينچ و ماكزيمم عمق
 0.01اينچ

1
ماكزيمم قطر
16

DRY SPOTS

اينچ و ماكزيمم

چگالي  5عدد در اينچ مربع و

1
پايين تر از عمق
32

حبابها و خالء هاي درون
اليه( ENTROPPED
)AIR

اينچ نباشد .

هيچ

EXPOSED GLASS

هيچ

خراشها()SCRATCHES

* براي تبديل اينچ مربن به ميليمتر مربن از ضريب  042/50استفاده نماييد.
* براي تبديل فوت مربن به اينچ مربن از ضريب  544استفاده نماييد.

-6-1تعميرات
اگر خرابي ها و عيبها بيشرتر از مقدار مجازي باشردكه در جدول ( )8بيان شرده اسرت ب بايد بالفاصرله تعمير
شرروند و بطور قابل قبولي بر طرف گردند به همين علت شررركت آرياكاوان پيشررنهاد مي كند تا حد امكان از
بروز خسارات نظير آنچه در جدول ( )8بيان شده است جلوگيري گردد  .پيشنهادات شركت آريا كاوان به
عنوان توليد كننده براي افزايش عمر مفيد مخزن در ق سمت  Dارائه شده ا ست  .نكاتي براي تعميرات خرابي
هاي بوجود آمده در قسمت هاي مختلف مخزن در زير ارائه مي شود اما بديهي ا ست در صورت زياد بودن
خسارتهاي وارده به بدنه مخزن بايد براي رفن آنها با شركت آريا كاوان تماس بگيريد .
 -0-6-1براي مناطق بحراني ب مقطن تعمير شده نبايد بي شتر از  5در صد كل سطح با شد و براي سطوح
غير بحراني اين مقدار برابر با  51در صرررد مي باشرررد  .مناطق چروك و موج دار نيازي به تعمير ندارند مگر
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اينكه مقدار و اندازه آنها خيلي بي شتر از آنچه در جدول ( )8بيان شده ا ست با شد و يا مطابق با نيازهاي كار
فرما براي استفاده از مخزن نباشد .
 -2-6-1براي خرابي ها ي كناره و جانبي مي توان از سررنباده زدن يا سرروهان زدن ( سررنباده خيلي نرم ) به
منظور حذف عيبهاي سطحي استفاده كرد مشروط به اينكه بعد از اتمام كار با رزين پوشش دهنده و تقويت
كننده روي سطح پوشش داده شود تا فرورفتگيها بطور كامل هم سطح با ساير قسمتها شوند .
 -1-6-1براي سرروراخها و محل چين خوردگي ها و  ...بايد قبل از سرراخت اليه رويي با اسررتفاده از بتونه
رزين سوراخها بطور كامل پر شوند و سپس اليه هاي رويي تا هم سطح شدن تمامي قسمت ها دوباره ايجاد
شود .
 -3-6-1نكته مهمي كه بايد مطرح شررود اين اسررت كه خرابي هاي گفته شررده در باال ب بسرريار اندك مي
باشند و براي ساير خرابي هايي كه مقدار و اندازه آنها بيشتر از مقدار مجاز مي باشد و يا در جدول ( ) 8هيچ
مقدار مجازي براي آنها تعيين ن شده ا ست حتماً بايد شركت آريا كاوان جهت تعميرات و نظر كار شنا سي
مطلن شررود و در غير اين صررورت هيچ گونه ضررمانتي از طرف شررركت آريا كاوان مبني بر رفن خسررارتها و
عيبها داده نخواهد شد .

-D-1پي شنهادات شركت آريا كاوان براي جلوگيري از ايجاد عيبها و
رفع آنها
 -0-D-1از ورود افرد متفرقه به اطراف مخزن بعد از توليد و بهره برداري از مخزن جلوگيري شود .
 -2-D-1از وارد نمودن هر گونه ضربه و يا ايجاد برشهاي سطحي توسط اشياف نوك تيز در سطح مخزن
بايد به شدت جلوگيري شود .
 -1-D-1از نصب اتصاالت ( لوله و  ) ...به مخزن بايد با هماهنگي شركت آريا كاوان صورت پذيرد .و
از نصب اتصاالت بدون هماهنگي با آريا كاوان خود داري فرماييد .
 -3-D-1حضور اپراتور ( يا نگهبان) به صورت  54ساعته در محل مخزن توصيه مي شود .
 -5-D-1ورود سياالتي غير از آنچه در سفارو توليد ارائه شده است به مخزن ممكن است موجب وارد
آمدن خسررارت به ديواره داخلي مخزن ( مناطق بحراني )شررود  .قبل از اسررتفاده از مخزن به منظور نگهداري
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موادي غير از آنچه در سفارو توليد به شركت آريا كاوان ارائه شده ا ست حتماً با م شاوران شركت آريا
كاوان مشورت نماييد .
 -6-D-1از روشرن كردن آتش و بطور كلي ايجاد هر نوع اشرتعال در اطراف مخزن به شردت خودداري
شود زيرا رزين و الياف قابل اشتعال مي باشند .
 -D-D-1بازديد كامل از نحوه مونتاژ و نصب تجهيزات و آزمايشات الزم بايد بطور كامل توسط ناظران
كارفرما انجام شررود بعد از اتمام پروسرره توليد و بهره برداري از مخزن مسررلوليت هر گونه خسررارت وارده به
مخزن متوجه مصرف كننده مي باشد .
 -1-D-1جهت تعميرات سطحي مختصر مي توان با توجه به آنچه در بخش  0گفته شد عيبها را بر طرف
نمود اما در خسارتها ي بيشتر حتماً با شركت آريا كاوان تماس بگيريد .
-9-D-1بازديدهاي ماهيانه مي تواند بر طبق جدول ( )8انجام شررود و در صررورت وجود نقص نسرربت به
رفن آنها اقدام شود .

فصل چهارم
اسناد و مدارك
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مربوط به بهداشتي بودن رزين مصرفي
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فصل پنجم

محاسبات فونداسيون مخزن  0111متر مكعبي
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