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 پيشگفتار 
وحجم هاي مختلف مي  ها در ظرفيت GRPانواع مخزن توليد كننده   ايرانيان اطلسشررر    كاوان آرياشررركت 

مخازن با . متر قابل توليد مي باشند  52تا  متفاوت ارتفاع هاي متر ودر  52متر تا قطر  4 رباشد . اين مخازن از قط

م صوالت خود را از حجمي تواند مح شركت آريا كاوان .  دنئه مي گرداحجم هاي كمتر بصورت پيش ساخته ار

اين مخازن قابليت اسرررتفاده به  .دنمايئه امتر مكعب در كمترين زمان به متقاضررري ار D111متر مكعب تا  521

در  د نفتي ب سررريلوي غالت ب مواد شررريميايي  را دارا مي باشرررند.آشررراميدني ب آب خام ب موامخازن آب عنوان 

سان فني  شنا صارف مذكور را داريد حتماً با كار ستفاده از مخازن فايبرگالس براي هر يك از م صد ا صورتيكه ق

 تماس حاصل نماييد .شركت آريا كاوان  

د. از طرفي نصررب سرررين وانتقال نبيمه وگارانتي مي باشررنت ب بضررما (سررال 21)تا اين مخازن داراي عمر طوالني 

عوامل جوي از امتيازاتي هسرررتند كه اين نوع مخازن را بر سررراير  وناچيز ب مقاومت در برابر خوردگي  حرارت

 برتري مي دهد. پلي اتيلنو ببتنيمخازن نظير مخازن فلزي 

وط از اين جهت كه تمامي محاسبات مربمي پذيرد .طبق اصول فني و استاندارد صورت توليد مخازن فايبر گالس 

يه چيني و... الوه نح واسبات مربوط به ريبها تنشهاي برشي وكششي ب مح برآوردب  مخزنبدنه به استقامت وسفتي 

 راحي وطاز طرفي مخزن دچار مشرركل فني نگردد . تا بعد از پروسرره توليد ودر هنگام كارب  امال انجام مي گيردك

شركتمخزن توليد  صي اين  صا ست  بجزو دانش فني اخت شودكه  ا سبات بايدايجاد  زيرا تغييرات زيادي در محا

ش شرايطتماما با توجه به  سين پروژه انجام پذير  در فني ده وبا تكيه بر تجربه ومهارت كاايجاد   واهد بود خومهند

بسته به  خللي وارد ننمايد مخزن امبه بيان ديگر مقاديري كه محاسبه مي شوند تاحدي كه به ساختار مقاومتي ودو

ايجاد شرده در پروسره توليد ) با توجه به تجربيات ومهارتهاي مهندسرين پروژه( مي توانند  مسرائلشررايط پروژه و

و آنرا تضعيف شته گذاتاثير  مخزن بدنه و سفتي  مقاومت يرات نبايد درتاكيد مي شود كه تغي مجدداً. تغيير كنند 

 نمايد . 

خازن ماجراب براي  نحوهابعاد واسرررتانداردها و تعيين  چگونگيبتوضررريحاتي راجن به نحوه سررراخت  ددر اين مجل

بديهي است كه اين مقادير براي  .متر مكعبي مي باشد 5111مخزنبه  مربوط شده كه اختصاصاٌ ارائه فايبرگالس 

 متفاوت خواهد بود . مخازنساير 

 در اين دفترچه كلمه مخزن معادل با كلمه تانك در نظر گرفته شده است .  
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 اجراي فونداسيون  -0-0
اي قت شود كه برموارد بسيار مهم محسوب مي شود . داي فونداسيون از ربه منظور نصب مخزن بر روي زمين اج

 ميليمتر ارتفاع مي باشررد بديهي اسررت ----ميلي متر قطر و  ----متر مكعبي ابعاد مخزن بصررورت  -----مخزن

به شدت حل قرار گيري مخزن در طول عمر مخزن و نحوه بازدهي مخزن مزير سازي و هموار بودن ) تراز بودن ( 

 تسطيح محل اجراي مخزن بعهده ي پيمانكار نمي باشد.. تاثير گذار مي باشد 

ركت شنقشه فونداسيون با توجه به نوع و حجم مخزن مورد نظر توسط  ب ا مي شودراسيون در چند مرحله اجفوند

 تهيه و تنظيم مي شود . آريا كاوان  

سبات مربوط سيون مخزن  به محا ست فوندا ضريب باربري زمين مكانيك خاك با توجه به ت حل اجراي مو تعيين 

شود ولي در حال ستي بازنگري  سيون داراي قطر  مخزن باي ضر  فوندا ضاي فدر آن  يك و  بودهيلي متر م --حا

 در نظر گرفته شده است .  و ماسه سيليسي رزينبا پر شدن  براي  ميلي متري  52-41

ميلي  411بر روي فونداسيون به  مخزنميلي متر مي باشد كه در محل قرار گيري  011ضخامت فونداسيون برابر 

 .متر كاهش مي يابد

 انجام تست مكانيك خاك محل بر عهده ي پيمانكار نمي باشد. 
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 نصب آن  و ماشين دوار و چگونگي مونتاژ -0-2
ماشين  آالت دوار به قسمتي از سازه گفته مي شود كه قالب بر روي آن سوار مي شود . با چرخش ماشين قالب 

ر توليد بر وي تواند بر روي قالب انجام شررود . ماشررين به منظمنيز دوران مي يابد به اين ترتيب سرراير مراحل توليد 

د به سازه ساير نيروهاي وارو قالب  بو وزن ماشين  فونداسيون بسته به نوع.روي فونداسيون مربوطه نصب مي شود 

 طراحي مي شود . 

بااليي و پاييني و مهارها  حلقه هايموتور ) جهت چرخاندن قالب ( ب بازوها ب  ب اين دسررتگاه از مجموعه شرراسرري

وي بر ر ب ي باشد كه ابتدا شاسي دستگاه چرخاننده قالبمتشكيل شده است ترتيب نصب دستگاه به اين صورت 

شود و  صب مي  سيون ن سي فوندا شا ستگاه بر روي   ديعمو كه اين محور قرار مي گيردسپس محور عمودي د

  .هاي فلزي بااليي و پاييني مي باشدسقوو نگهدارنده شاخه ها 

شاخه هاي نگهدارنده بااليي و پاييني به محور وصل مي  ردندگ بعد از قرارگيري محور عمودي بر روي شاسي ب 

شاخ سهاي پاييني بر روي  سهاي بااليي و در پايين قو سهاه ها در باال قو عدد مي  شش قرار مي گيرند .) تعداد قو

گيرند ودايره بااليي را ايجاد مي كنند و سرره عدد در پايين قرار گرفته و دايره باشررد كه سرره عدد در باال قرارمي 

 . (   نمايندمي پاييني را توليد 

 نحوه توليد قالب در زير بيان شررده اسررت . .فه نگه داشررتن قالب را بر عهده دارند دايره هاي بااليي و پاييني وظي

ايي ي به يكديگر  متصررل مي شرروند كه اين پيچها وظيفه تنظيم فاصررله انتهيقوسررهاي بااليي و پاييني توسررط پيچها

سها را بر عهده دارند .  سها با يكديگر براي ايجاد دايره كاملقو صله انتهايي قو سط اين قو تنظيم فا سيار تو سها ب

هد اضروري است زيرا در نهايت قالب بر روي دايره بااليي و پاييني ) كه توسط قوسها ايجاد شده اند ( نصب خو

صورت تراز و ر شعاع يكسان و ارتفاع  بگالژ نبودن دايره ها شد و در  ستوانه با  صورت ا شكل قالب نيز متعاقباً ب

 مشخص نخواهد بود .

تنظيم شدن آنها دايره بااليي و پاييني توسط مهارهايي به محور عمودي وسط متصل  وبعد از قرار گرفتن دايره ها 

كتهاي بي مورد سازه در هنگام چرخش ) توليد رمي شوند اين كار جهت  ثابت نمودن دايره ها و جلوگيري از ح

 داخل قالب به اتمام رسيده است و نوبت به نصب ( بسيار ضروري مي باشد . در اين مرحله توليد استراكچر مخزن

--0D*551*01عدد الوار با ابعاد  -----Dتخته سه الها بر روي ماشين  دوار مي رسد . تعداد  وكردن الوارها 

شين پيچ مي ميلي متر   --- سازه ما سمت به  ست كه اين الوارها در دو ق ستفاده قرار گرفته ا در اين قالب مورد ا

كه روي دايره بااليي و پاييني مشخص  نقاطيرت عمودي ) موازي با محور اصلي ماشين ( به شوند . الوارها بصو

پيچ مي شوند . الوارها بايد كامالًٌٌ صاف و با ابعاد مورد نظر تراشيده شده باشند . زيرا تخته سه الها  بشده است 

ره شد . پيچ هاي بااليي ) متصل به دايكه فرم اصلي قالب را توليد خواهند كرد .بر روي اين الوارها نصب خواهند 
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ه تمامي اليه ) زماني ك  در مراحل آخر توليد مخزنبااليي ( و پاييني ) متصل به دايره پاييني ( بايد با توجه به وزن 

د ) همانطور كه قبالً گفته شرر  به نحوي انتخاب شرروند كه توانايي تحمل وزن را داشررته باشررند ايجاد شررده اند ( ها

 (  .الوار وجود دارد كه هر كدام با دو پيچ به ماشين متصل مي شوند  -----Dتعداد 

----5D*5411ابعاد تخته سه الها بصورت  .تخته سه الها بر روي الوارها نصب مي شوند ببعد از نصب الوارها

 ديواره قالببرا ي نصب تخته سه الها و توليد  . ميلي متر خواهند داشت  2مي باشد كه ضخامتي برابر با  ميليمتر-

تناسب با قالب هايي م ه ها را تغيير داد و تخته سه الدر باالي قالب طول اين تخت بايدابعاد تخته سه الها  با توجه به 

سط ردايجاد ك ستفاده از  ميخ كوب . اين تخته ها تو شدن و يا ا صورت پيچ  شوند زيرا در  صل مي  به الوارها مت

در بدنه قالب بوجود خواهد آمد كه در هنگام توليد و پيچيدن اليافها  اييو برآمدگي ه ميخ هاي ته گرد سوراخها

پيچ ( باعث ايجاد برآمدگي ها و يا فرو رفتگيهايي در بدنه داخلي  گل يا ميخگل ) ها اين سرروراخها و برآمدگي 

 كنار ه درزماني كو  كامالً مربعي با سطحي صاف در كناره داشته باشند يمي شود . تخته سه الها بايد ابعاد مخزن

از باال  هچ يكديگر نصب ميشوند كامالً با يكديگر فيكس شده و فاصله اي بين دو لبه تخته سه الهاي مجاور هم 

 و چه از پايين ايجاد نشود .

شود ب   سه الها  نكته ديگري كه بايد بدان توجه  صب تخته  ست  كه بعد از ن سه ال نيز يك اليه ديگر تختباين ا ه 

مي  خزنمته هاي قبلي نصب مي شود اين كار جهت استحكام بيشتر تخته سه الها در هنگام توليد بدنه بر روي تخ

كه  بديهي است بنصب مي شوند مخزندر محلي غير از فونداسيون اصلي  مخزنباشد . ماشين دوار و قالب بدنه 

 و روي فونداسيون فيكس مي شوند.  هدب بدنه به كف متصل  شمخزنكف  وبعد ازاتمام ساخت بدنه 

 

 به شرح ذيل است : مراحل مونتاژ ماشين دوار و توليد قالب  -0-1
 اجراي فونداسيون ماشين دوار  -

 قرار دادن شاسي ماشين دوار بر روي فونداسيون و فيكس كردن آن  -

 شاسي  بهاتصال محور عمودي  دستگاه  -

 اتصال بازوهاي نگهدارنده حلقه هاي بااليي و پاييني به محور عمودي  -

 ايجاد دايره پاييني وپاييني هاي  نصب حلقه  -

 نصب حلقه هاي بااليي و ايجاد دايره بااليي  -

 نصب مهارها و اتصال دايره بااليي به پاييني  -

بصرررورت عمودي و موازي با محور اصرررلي  پايينيبر روي دايره بااليي و  نصرررب الوارهاي برو خورده -

 ماشين 

 روي الوارها و اليه تخته سه ال بردنصب  -
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 كف مخزن  -0-3
بر روي فونداسيون توليد مي شود همانطور كه قبالً ذكر شد فونداسيون  بتنيب كف مخزن بعد از اجراي فونداسيون

ميلي متر در قسمت نصب مخزن مي باشد كه كف مخزن در همان قسمت اجرا خواهد شد  411داراي ضخامت 

 ( كمتر باشد .5مخزن نبايد از مقادير ارائه شده در جدول ) . ضخامت كف 

 

 ( حداقل ضخامت كف مخزن5جدول )

 (mm)  مخزنقطر  (mmضخامت كف ) مينيمم

2 5811≥iD ≥011  
D 5D11≥iD ≥5811 
51 5D11≥iD  

 

برابر با  براي تنش و بار وارده  4براي الياف و ضريب اطمينان  51با ضريب اطمينان  در اين پروژه ضخامت كف

ميليمتر در نظر گرفته  شده است هرچند كه  5Dميباشد كه بدليل وجود تالطم در مخزن اين ضخامت  ميليمتر 50

 .  درصد بيش از جدول فو  ميباشد D1ميزان تالطم از ضرايب مربوط به زلزله كمتر است و ضخامت كف نيز 

 

 و الياف شيشهمصرفي  رزينهاي  -5-2
صرفي در پروژه توليد   شند .  مخزنرزينهاي م ستفاده داراي انواع متفاوتي مي با ست رزين ا سلم ا اما آنچه كه م

 ي فايبرگالس مي توانند جهتمخازنرزين بهداشررتي و تاييد شررده باشررد ب زيرا از نوع  شررده در اليه داخلي بايد 

ستفاده قرار ذخيره آب  شاميدني نيز مورد ا صرفي در اين پروآ شده  در پيوست ژهگيرند . تاييديه رزينهاي م ارائه 

 با مواد خوراكي بالمانن مي باشد. و تماس آنمورد تاييد  بوده  D441رزين  SGSاست كه طبق استاندارد 

ساخت  ستفاده قرار گيرد كه  مخزندر  ستراكچر بدنه مورد ا ساخت ا فايبرگالس رزينهاي مختلفي مي تواند براي 

مي باشد .  8541ر بدنه از آن استفاده كرد رزين براي نمونه يكي از رزينهايي كه مي توان براي ساخت استراكچ

 مشخصات و تاييديه اين رزين نيز در پيوست ارائه شده است .
 .مخازن براي نگهداري مواد شيميايي و نفتي با رزينهاي مخصوص ساخته ميشوند  

صرفي در مخازن  ست كارفرما رزين م سي وينيل  -----Dطبق خوا صه از نوع اپوك ضوع مناق متر مكعبي مو

 ميباشد. HETRON 922استر و با نام 

شركت براي اين  صه در گارانتي نامه ي اين  شيميايي مندرج در مناق شرايط مقاومت اين رزين در برابر مواد 

 خازن آمده است.م
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 ساخت اين مخزن صرفا در اليه ي داخلي كه در تماس با سيال ميباشد از  الياف شيشه مورد استفاده در

 ميباشد.  C GLASSنوع 

 

 كف مخزنجرا و نحوه اليه چيني ا  -0-6
  خزنماجرا مي شود  و به فونداسيون متصل مي باشد . بدنه  بتني قبالً اشاره شد كه كف مخزن بر روي فونداسيون

شرره هاي ) در نق  گيرد و فاصررله بين بدنه و لبه فونداسرريون بعد از اتمام از قالب جدا شررده و بر روي كف قرار مي

مربوط به فونداسيون مشخص شده است ( توسط رزين و ماسه پر مي شود . اين عمل به منظور اتصال كامل بدنه 

كننده نيروهاي برشررري و عرضررري  خنثي انو همچنين به عنو(  مخزن) در كف  مخزنبه كف و آب بندي كامل 

 ط طرحشرايبه بسته  تدر اين قسم مصرفيزلزله كاربرد دارد . ميزان رزين و ماسه  بارهاي ناشي از   وارد از طرف

 مختلف متفاوت خواهد بود . مخازنبراي 

 مم ضخامتمشخص شده براي ميني حداقل هايميلي متر اجرا مي شودكه با توجه به  51كف مخزن به ضخامت  

نحوه اجراي كف به اين صورت است كه بعد از اتمام فونداسيون  مي باشد.تاييد  مورد اين مقدار ضخامت بكف

 سرريون و سرريمان ريزيدر هنگام اجراي فوندا بايدبايد كف مخزن به طور كامل صرراف و صرريقلي شررود . اين كار

 شيم .سطحي صاف داشته باب تا بعد از خشك شدن فونداسيون  انجام گردد

سپس دChopped Strand Mat براي اجراي كف مخزن ابتدا يك اليه   شود  سط ر كف قرار داده مي  رزين تو

شدن رزين چند اليه  ييغلتكها شود و بعد از خشك  شيده مي  به همراه  Wover roving بر روي اليه مذكور ك

به صررورت اليه هايي بر روي كف  قرار داده مي شرروند و رزين   Wover rovingالياف  رزين كشرريده مي شررود 

دوباره بر روي اليه هاي قبلي قرار مي گيرد . اين  Chopped  Strand  Mat  روي آنها كشيده مي شود . ( سپس

سيم ستراكچر بر ضخامت مورد نظر براي ا شود تا به  ربوط به م مراحل دقت كنيد كه اين . عمل متناوباً انجام مي 

ا . بدليل اينكه اين اليه بايد ب خواهد بود ت الينر كف سرراخو مرحله بعدي  باشررد مخزنخت اسررتراكچر كف سررا

خل  يات دا باشررررد . مخزنمحتو ماس  باال قرار مي گيرد  در ت تدا الينر كف مخزن در  خت الينر اب جهت سررررا

Chopped Strand Mat بر رويWoven roving  سپس شود و  شيده مي     بر روي اليه Woven rovingقبلي ك

Chopped Strand Mat نصررب مي شررود و در نهايت ازTISSUE MAT C GLASS  جهت ايجاد اليه داخلي   

  مي گردد .) در كف باالترين اليه ( استفاده 
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 0-D- اخت بدنه مخزن س 
چرخد و روو كار به اين صررورت اسررت كه قالب توسررط ماشررين مي ببدنه مخزن بر روي قالب اجرا مي شررود 

شوند . ساير مواد افزودني رزين و  بالياف صب و پيچيده مي  در تي در ابتدا توضيحا در اين بخش بر روي قالب ن

 محاسبات مربوط به قسمتهاي مختلف ارائه مي گردد .  سپساليه ها و چگونگي آنها داده خواهد شد و  مورد

سرراخت بدنه مخزن از پيچيدن فيلم پلي اسررتر آغاز مي شررود .  اين اليه باعث راحت جدا شرردن قالب از بدنه در 

سازي را يرزين هاي ون زيرا گرددبانتهاي پروسه توليد مي  ستر نمي چسبند و جدا ستر به اليه پلي ا ستر و پلي ا ل ا

 خزنمكند كه كامالً براي توليد اليه داخلي  صرررافي ايجاد ميمي كنند . از طرفي اليه پلي اسرررتر سرررطح  آسرررانتر

شد و اليه د سب مي با صيقلي خواهد بود . در امنا صاف و  شود مخازنخلي نيز كامالً  صيه مي  بر  بي باقطر باال تو

سانتي متري بطور عمودي ) موازي با محور اصلي قالب ( از باال تا پايين نصب  2روي اليه پلي استر نوارچسبهاي 

 نخورد . وسرر كمك مي كند تا به قالب چسبيده تر به اليه پلي اساين كا بشود

ستر توسط دستگاه پيچيده مي شود و ميزان كشش الزم توسط اپراتور مشخص مي  كشش  اگر. دگرداليه پلي ا

جاد چروك در فيلم اي بزياد باشد فيلم پلي استر پاره خواهد شد و در صورت كم بودن كشش از مقدار مشخص

شود . پ شود و تا منتهمي  شروع  ستر بايد از ته  شانيهادامه يابد و مخزناليه بااليي بدنه ي يچيدن اليه پلي ا  ها مپو

(Over Laps) ين بدنه بايد به سررمت پايهمپوشرراني ها دليل اينكه  .قرار گيرند   به سررمت پايين بر روي يكديگر

اين است كه رزين بين اليه هاي پلي استر وارد نشود و برآمدگي ها و چينها در اليه پلي استر بوجود  بباشند مخزن

 .نيايد . ) رزين بر اثر جاذبه مقدار كمي حركت خواهد كرد (

 بايد فيلم پلي اسررتر بريده شررود و در باالترين نقطه توسررط چسررب ب مخزنبعد از اتمام پيچيدن اليه تا باالي بدنه  

سب صلي انچ ساخت بدنه ا شود . در مرحله بعد  شود  مخزنده  شد در بدنه ابتدابآغاز مي   همانطور كه قبالً گفته 

 ساخته مي اشتي بهدرزين  استفاده از   شود ) الينر اليه اي است كه با الينر بدنه و سپس استراكچر بدنه ساخته مي

س(شود  ساخت بدنه ابتدا رزين بر روي فيلم پلي ا شروع  شيدهبراي  سپس اليه  شده تر پا شو متو    سي گلس تي

اين اليه كامالً به رزين آغشته است و در نهايت تشكيل اليه اي را مي دهد  .شود برروي اليه پلي استر پيچيده مي

 خواهد بود . مخزنكه در تماس با محتويات داخلي 

 :را پيچيد تيشو صورت مي توان اليه  به دو

 ه تيشوپهناي الي .رگرفته استنيز مورد استفاده قرا مخزنر اين است كه قبالً بيان شد و د يروو اول همان روش 

 نياز به دقت بيشررتري دارد ب ي با قطر باال مخازنميلي متر مي باشررد . انجام اين روو براي  4 حداقل در اين روو
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 و كم شدن دقت در اليه چيني ميكه باعث كندي  دنبا توجه به عرض كم اليه بايد مدام قرقره ها عوض شو زيرا

 گردد .

 دامهاعالوه بر اين براي عوض كردن قرقره و جايگزيني قرقره جديد بايد اتصررال ابتداي اليه جديد به اليه قبلي و 

 ن روواما مزاياي اي گرددبرآمدگي و چروك در پروسه اليه چيني نايجاد باعث تا جام شودبكار بسيار با دقت ان

 راحت تر  خواهد شد .  PCكنترل آن توسط و كه اليه پلي استرويل به سمت پايين سر نمي خورد اين است

يك فيكسچر ساده براي نگه داشتن قرقره اليه .ميلي متر مي باشد  5211روو دوم استفاده از اليه هايي با پهناي 

متر يميل 511تا  21ي تواند بين م همپوشرراني هااين روو مزاياي ديگري دارد از جمله اينكه ميزان  .كافي اسررت

 براي اليه ها افزايش يابد . 

          توسرررط تفنا پاشرررش Chopp Rovingباشرررد . اسرررپري  مي Chopp Rovingمرحله بعد مربوط به اسرررپري 

(Chopp Sprey up Gunانجام مي )  اين ابزار . شودRoving  ها را خرد كرده و با رزين مخلوط مي كند و سپس

بعد از اين مرحله  .كنترل مي شود PCنصب شده و توسط  اين ابزار بر روي كالسكهاشد . پ روي سازه ميبر آنرا 

شه  شي شم  شود  (Net)توري پ شه مانند اليه هاي قبلي كه  .بر روي اليه قبلي پيچيده مي  شي شم  پيچيدن توري پ

شد انجام مي  ستگاه پيچيده مي  سط قرقره و د سط تفنا  Chopp Rovingره د . در مرحله بعدي دوباگردتو تو

ز رزين ا بايد و بودهپاشش پاشيده مي شود . دقت شود كه اين مراحل مربوط به ساخت قسمت الينر بدنه مخزن 

 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 

در اين مرحله بر روي سررازه اسررپري مي شررود و تعداد دفعات اسررپري در اين   Chopp Rovingخواهد بود . اليه 

 مرحله بسيار بيشتر از اسپري در زمان ساخت الينر بدنه مي باشد .

بر روي بدنه پيچيده مي شررود   Direct Rovingاليه هايي از  مخزندر مرحله آخر براي سرراخت اسررتراكچر بدنه 

شود و زواياي پيچش متعددي را ايجاد مي كند  اين كار به چند روو   D2زاويه پيچش  مخزندر اين . انجام مي 

 مي باشد .درجه 

 .كشرريده شررود( Resin Coat( يا رزين كت ) Gel Coatكت )بر روي اليه آخر بدنه بايد مواد محافظي نظير ژل 

ه اين ككامال صاف و شفاف باشد مخزني بدنه طح خارجساين مواد به چند دليل كشيده مي شوند اول اينكه بايد 

تر يا نيل اسي. براي ساخت روكش شفاف كننده مي توان از رزين ومي سازد  هاليه ها براحتي اين هدف را برآورد

) براي  ( و مقداري واكس پارافينUVدرصررد تثبيت كننده اشررعه ماوراف بنفش ) 0/1مخلوط شررده با  پلي اسررتر

دن بدنه وا مقاوم نممقاومت در برابر تغييرات آب و هوا ( اسررتفاده كرد . اولين دليل اسررتفاده از اين روكشررها همان

شد و هما مخزن شعه ماوراي بنفش و تغييرات آب و هوايي مي با شد اين روكش در مقابل ا نطور كه در باال گفته 

 كامال نيازها را برآورد مي سازد .
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ه اسررتون بدنه باگر  .انجام شررود مخزنقبل از اضررافه كردن روكش انتهايي بهتر اسررت تسررت اسررتون بر روي بدنه 

شان مي ده د مي توان روكش را نصب كرد و كار را ادامه داد اما در صورتي كه حساسيت به استون حساسيت ن

سمباده به بدنه  شد بايد مقدار كمي  شته با سنباده خيلي نرم انجام مخزنوجود ندا سط  شود ) اين كار تو ي م زده 

صورت ژل كت به خوبي بر روي بدنه شود در غير اين  شيده  سپس روكش ك سبد . شود ( و  نبايد  مخزن نمي چ

قبل از كشيده شدن روكش مدت زيادي در معرض هواي آزاد باشد زيرا رزين تغيير رنا داده و تيره مي شود . 

 هميزان ژل كت كشيده شد  .دو( ژل كت كشيده ش  Direct Rovingبنابراين بايد بالفاصله بعد از آخرين اليه ) 

 خواهد بود . مخزنديواره  ربنگرم بر متر م 411حدود 

 

 اجراي سقف مخروطي-0-1
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 

D-----  بصورت زير اجرا مي شود:مترمكعبي سقف مخروطي 

قالب مورد نظر كه جهت ساخت سقف توليد شده استباليه چيني ها بصورت قطاع هايي از دايره انجام بر روي 

 توليد خواهد شد.مخروط مورد نظر ميشوند. بديهي است كه با اتصال قطاع ها به يكديگر

ستون در مركز سقف مخروطي مخزن سوراخي وجود دارد ك 15زاويه بين كف و يال مخروط  ه جهت نصب 

واهد بدر وسط آن نصب ختقويت كننده سقف مورد استفاده قرار ميگيرد و بعد از اتمام ساخت سقف مخروطي 

 شد.

   

 نكاتي در مورد اليه  پيچي ها و دستگاه اليه پيچ  -0-9
شود بايد اليه داخلي  مخزندر مواقعي كه  -0-9-0 ستفاده مي  شيميايي ا ص دارايبراي نگهداري مواد  يت خا

شد . اين اليه ديواره نضد خور          ( محافظت  Corrosive Contentsخورنده )  محتوياترا در مقابل  مخزندگي با

 مي باشد .C GLASS از نوع  و ميليمتر ضخامت دارد 58/5اين اليه حدود  .كندمي 

 

ه زماني رخ مي ممكن اسرررت در هنگام اليه پيچي بوجود آيد اين پديد  Bridgingپديده اي به نام  -0-9-2

برآمدگي ها  برآمدگي در اليه بوجود آيد.  د كه اليه اي در هنگام پيچيدن از روي منطقه اي عبور كند وده

م ادر سطح بر اثر پيچيدن بوجود آيد . اين پديده بسيار نامطلوب است و بايد در هنگ نظميممكن است بدليل نا م

 – Chopperن اين حالت از تفنا پاشررش )فپس براي رسررب  پيچيده شرردن اليه به سرررعت عالمت گذاري شررود 

Spray up Gun شود و تمامي ستفاده  شود  Bridgeگاههاي اطراف  تهي ( ا شود كامال پر  . اين عمل باعث مي 
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و بعد از عبور دوباره اليه از اين منطقه ) در هنگام پيچيدن مجدد اليه  دهتوسط رزين بطور كامل پر ش تهي گاهها

 ( اين پديده ايجاد نشود 

صافيهايي در هنگام توليد . ستراكچر مجاز و بالمانن بوده و بروز نا شده ي الينر و ا سطوح تمام  انجام تعميرات در 

 اين سطوح اجتناب ناپذير است.

ستگاهي كه به منظور  -0-9-1 ستفاده ميد ست  پيچيدن اليه ها ا شده ا شكيل  سمت ت رپاي خ.شود از چند ق

اين دسررتگاه كنترل كننده تمامي مراحل مربوط به .) كالسرركه (  Carriageو) كامپيوتر (  PC ب) دكل (   عمودي

بر روي خرپاي عمودي كه  Carriageشررد . بانحوه اليه گذاري ب چگونگي چرخيدن قالب و .... مي  ب اليه پيچي

  يم با فاصررله مشررخصرري از آن قرار مخزندارد نصررب شررده اسررت و هر دو در كنار  مخزنارتفاعي برابر با ارتفاع 

صله Carriageكه تمامي حركات  PCگيرند.  صب مي  مخزنو مقابل  دورتري ا و قالب را كنترل مي كند در فا ن

سرررريعتر  Carriageهر چه  .نيازهاي طراحي تنظيم مي نمايدرا مطابق با  Carriageحركات قالب و  PCشرررود. 

شود و  شتر مي  شدن اليه ها بي شد زاويه پيچيده  شته با سرعت چرخشي كمتري دا حركت كند و در عوض قالب 

 . شد و سرعت بخشيدن به حركت چرخشي قالب عكس خواهد Carriageاين عمل با كند شدن حركت 

يد با چه اليه اي  كه  به اين باشرررد مي توان حركت اين دو را و پيچيده شرررود با توجه  ته  يه اي داشررر                چه زاو

(Mandel , Carriage به نحوي تنظيم كرد كه نياز طرحي برآورد )شرررود . الزم به ذكر اسرررت كه  هCarriage 

 Carriageداراي حركت عمودي بر روي خرپا مي باشد و به موازات محور اصلي قالب حركت مي كند . بر روي 

 قرقره ها و همچنين اسلحه پاشش براحتي نصب مي شوند و مي توان حركت آنها را به راحتي كنترل كرد .

خرد كرده و با رزين مخلوط  راابزاري است كه الياف (  Chopper – Spray up Gunتفنا پاشش )-0-9-3

ي با قطر باال اسررتفاده كردن از الياف بصررورت كامل و مخازندر  .اشرردپ مي مخزنمي نمايد و سررپس بر روي بدنه 

شتن الياف ) Carriageقراردادن قرقره بر روي  شد چون نگه دا ( در  Mat و پيچيدن الياف كاري غير عملي مي با

 كامال غير عملي مي باشد . تفنا پاشش مخزنمحل خود و سپس كشيدن رزين بر روي آنها با توجه به قطر زياد 

شده و با حركت  Carriageبر روي  صب  ستگاه داراي  براحتي كنترل Carriageن شود . اين د رزين و  مخزنمي 

 تغذيه كننده الياف مي باشد . 

 upنقطه   دباياين منظور. براي بعد از نصب كامل قالب و دستگاه پيچش بايد تست خشك انجام شود -0-9-5

در پايين ترين  downقالب و نقطه  سرررمتباالترين ق up تعريف شرررود نقطه  Carriageبراي حركت  downو 

و  صفر منظور مي كنيم Carriageقسمت قالب در نظر گرفته مي شود و پايين ترين نقطه را در مختصات حركت 

منظور شرررود به اين ترتيب حدود حركت  PCدر  Carriageمي تواند به عنوان بازه حركت  مخزنمقدار ارتفاع 

Carriage سررپس براي امتحان نحوه عملكرد كامپيوتر و  بنيمرا تعيين مي كCarriage  و چگونگي چرخش قالب

چند دور الياف بصورت موازي پيچيده مي شود ) بعد از اتمام تست دستگاه پيچش مي توانيم الياف را باز كنيم ( 

 يف كنند . را تعر Carriageاين آزمايش به مهندسان پروژه اين امكان را مي دهد كه براحتي نحوه حركت 
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شود كه  -0-9-6 شكيل مي دهد معموالً اليه اي پيچيده مي  ستراكچر بدنه و الينر بدنه را ت بين اليه هايي كه ا

 بيشترمتر مي باشد و ميزان رزين آن ميلي 2/1ناميده مي شود ضخامت اين اليه معموالً (Cushion) اليه ضربه گير

مي   Chopped Strandو از جنس  بهتر اسررتراكچر و الينر شرردهيدن اين اليه باعث چسررب .اليه ها اسررت راز سرراي

بعد از پيچيدن اين اليه بالفاصررله اليه اسررتراكچر آغاز مي شررود ب اين عمل به منظور جلوگيري از خشررك  باشررد.

 مي باشد .   ( Gelling)شدن رزين 
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 فصل دوم

 
  1000 مخزنمحاسبات و فرمولهاي مربوط به طراحي 

 مترمكعبي
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سبات مربوط به مخزن  ست و  -----Dدر اين بخش محا شده ا سبات و فرمولها بر طبق متر مكعبي ارائه  اين محا

مي  پليمر و شيمي بيان شده است ارائه( كه در صنعت Fiber Reinforcement Plastic)   FRRجزئيات طراحي 

 مي باشد . گردد . بديهي است كه اين فرمولها بطور كامل قابل بررسي

 

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

Di مخزن:: قطر D m 

H  ارتفاع از نقطه محاسبه ) نقطه طرح ( تا باالترين سطح ماين :: m5.2 

ضخامت  شود كه در اين گزارو ب  سبهHبر حسب مقادير مختلف ارتفاع ) مخازنتوجه  شوند ب   ( محا زيرا  مي 

ستقيم دارد و براي حفظ مقاومت  مخزنارتفاع  ضخامت ديواره رابطه م سب با يكديگر ت مخزنبا  غيير اين دو متنا

 بصورت زير بيان شده است .  مخزنمي كنند . ضخامتها و ارتفاعها از كف تا باالي 

H1   3 ه تا باالترين سطح ماين :ه محاسبنقط اولين : ارتفاع از m 

H2   5.2 :ومين نقطه محاسبه تا باالترين سطح مايند: ارتفاع ازm 

t  مخزن:ضخامت بدست آمده در نقطه محاسبه: mm 

1t  مخزن: ضخامت در اولين نقطه محاسبه: mm31 

 2t  مخزن: ضخامت در دومين نقطه محاسبه:  mm16 

Ltالينر(: ضخامت اليه آستر داخلي(: mm4 

0tخارجي:اليه محافظ  ت: ضخام mm1 

 tt  ضخامت سقف  مخروطي :: mm13 

b t  مخزن: ضخامت كف : mm16 

سبه  سپس  مخزنها  بايد هم زمان نقاط مختلفي از   tiها  و   Hiبه منظور محا       Hو   tرا  انتخاب كنيم و 

 را انتخاب كنيم .  مخزنمربوطه به همان نقطه محاسبه شود ب سپس مي توانيم نقطه ديگري از 

b استحكام كششي هوپ :(hoop )   براي مواد پيچيده شده:  MPa-----D 

   مخزن: مينيمم ضخامت طرح براي بدنه : mm 

Ey  مدول االستيسيته براي كشش هوپ :( hoop )  24000 :مواد پيچيده شدهMPa 

Ex   6000 :: مدول االستيسيته براي كشش محوري مواد پيچيده شدهMPa 

xy 0.18 ::  نسبت پواسون براي اليه هاي پيچيده شده 

yx  0.3 :: نسبت پواسون براي اليه هاي پيچيده شده 

n انتخاب شود  51از  برابر يا بيش: ضريب اطمينان ب اين ضريب بايد 10n :  تعيين شده 51در اينجا 
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 1100    :ذخيره شده  : چگالي ماين
3m

kg 

اگر ماين چگالي كمتر 
3m

kg
شد بايد چگالي را برابر با    5111 شته با دا

3m

kg
ستم  5111 در نظر بگيريم و مجاز ني

 كمتر از اين مقدار را لحاظ كنيم . بديهي است كه چگالي بيشتر از اين مقدار بايد به همان اندازه منظور شود .

 

 0.10  :: كرنش مجاز مواد پيچيده شده% 

P  0  :: فشار مكشي كار Pa 

0P  0  :: فشار خارجي طرح Pa 

Pc فشار بحراني مجاز ::   Pa 

1K   1.38  باد:: ضريب فشار 

 

و ممانهاي ايجاد شررده بر اثر باد اين ضررريب را لحاظ مي كنيم .  مخازنبراي محاسرربه نيروي ناشرري از باد بر روي 

در نظر گرفته   1.38براي مناطق كه در كنار دريا و يا درون صرررحرا و كنار درياچه قرار دارند اين ضرررريب برابر 

نظر گرفت در  l K =5. براي مزارع ب جنگلها ب تپه ها ب دره ها و ... بايد اين ضريب را برابر   )1K  = 58/5ميشود)

 در نظر گرفته مي شود .D5/1 =1K. براي شهرهاي بزرگ و مناطق پر جمعيت 

 

     0q 50  :متر  .25: فشار پايه باد براي ارتفاع
2m

N 

2      K  شود.  گرفته ميي كه بر روي آنها سوپاپي جهت هواكش نصب شده است اين ضريب در نظر مخازن: براي

K 5  ي بدون سوپاپمخازن براي منظور مي شود توجه شود كه2K=  5/5  اين ضريب براي سوپاپهاي باز برابر با

 خواهند داشت . 2=

 K 12= برابر است با: 2Kبنابراين در اين محاسبات 

 

  مخزنمحاسبات مربوط به ضخامت بدنه  -2-2

صررورت مي گيرد و  مخزندر اين قسررمت محاسرربه ضررخامت بر حسررب مقدار مقاومت مورد نياز بدنه  -5-5-5

 .  ظور از فرمول زير استفاده مي كنيمبراي اين من

 

b

DinH






3.0
0049.0


 

ب توجه شود كه  ( درج شده است5در جدول )ضخامت طرح كه بر حسب فرمول باال محاسبه شده است  حداقل

 محاسبات تكرار شده است : Hبراي هر ارتفاع 
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 ضخامت طرح بر حسب مقدار مقاومت مورد نياز بدنه( حداقل 5جدول )

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 0ttl    

 
در قسرمت هاي  مخزندقت شرود كه در تمامي موارد باال نامعادله سرطر آخر جدول برقرار اسرتب پس ضرخامت 

ز ضعيف بوده و نمي توان ا مخزنمختلف پاسخگوي مقدار مقاومت مورد نياز مي باشد ب در غير اين صورت بدنه 

 آن استفاده كرد .

سف -5-5-5 سب ميزان  ضخامت بدنه بر ح سبه مقدار  ستفاده براي محا تي مورد نياز ديواره بايد از فرمول زير ا

0tttشودب در اينجا نيز بايد نامعادله  l     برقرار باشد در غير اين صورت ضخامت ديواره جوابگوي سفتي

 ( آورده شده است . 5نتايج محاسبات طبق فرمول ذيل در جدول ) مورد نياز نمي باشد .

y

i

E

HD

.
0049.0




  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
0ttt l    
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 مخزنمحاسبه فشار خارجي وارد به  -2-1
از فرمول زير محاسبه مي شود كه ضريب فشار باد نيز در اين محاسبه منظور  مخزنمحاسبه فشار خارجي وارد به 

  ( مراجعه كنيد .5-5به بخش )مي شود . در مورد ساير پارامترها 

pKqKP 2010 .25.2  
 

  Pa                 155.25=  0P                                                                        :داريم 0Pبرطبق فرمول باال برا ي 

  مخزنمحاسبات مربوط به فشار بحراني مجاز بدنه   -2-3
در شررايط فشرار خارجي مي توان از فرمول زير مقدار فشرار بحراني مجاز را بدسرت  مخزنبه لحاظ پايدار ماندن 

 آورد. 
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 مي توانيم از رابطه زير استفاده كنيم . pkكه در اين فرمول براي محاسبه   

4

min

)1(4

3

2

y

xyxxy
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E

Rt
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k






 

 

 كه از رابطه زير بدست مي آيد . مخزنارتفاع نسبي بدنه  eH در رابطه فو 

5.2

1













ei

iei

eie

hH

HH



 

 

  

eiH  برحسب متر ( مخزن: ارتفاع نسبي قسمت يك از بدنه ( 

ih :  بر حسب متر (  مخزنارتفاع حقيقي قسمت يك  بدنه ( 

          ei بر حسب ميلي متر ( مخزن: ضخامت مجاز قسمت يك از بدنه ( 

          1  ميليمتر (8)براي قسمتي كه كمترين ضخامت را دارا مي باشد مخزن: ضخامت مجاز بدنه 

 (ارائه شده است .4فو  در جدول ) محاسبات 
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 ( ارتفاع نسبي بدنه مخزن5جدول )
 پارامتر 1 2

2.2 3 hi 
8 8  1 
11 8  ei 
1.0 3.0 H ei 

 

 eH=4 را محاسبه كرد :  مخزنارتفاع بدنه با محاسبه از فرمولهاي باال براحتي مي توان مقدار نسبي  

 mint  كه كمترين ضخامت را دارند مخزن: ضخامت سازه هايي از بدنه: mm8 

YE  مدول االستيسيته براي كشش :hoop 24000 : در مواد پيچيده شده MPa 

xE  6000 :: مدول االستيسيته براي كشش محوري در مواد پيچيده شدهMPa 

xy 0.18  :: نسبت پواسون براي ساختار اليه هاي پيچيده شده 

xy 0.3  :: نسبت پواسون براي ساختار اليه هاي پيچيده شده 

 

و   x , yكه به ترتيب مدول االسررتيسرريته براي تنش در جهت محور  xyو xyو  yEو  xEتوجه شررود كه مقادير 

 را  لفيمخت مقادير با توجه به پروسه توليد مي تواند و پارامترهاي مذكور ب مي باشد xyصفحه  درضريب پواسون 

 باشند .  دارا

 

eF: دقت شود كه اين ضريب با  مخزنضريب اطمينان براي پايداريn مقدار آن متفاوت است و در اينجا 

 . شده است 4برابر با 

pcهاي باال و با قراردادن مقادير مشخص شده مي توانيم ز محاسبات توسط فرمولبعد ا kp  را بيابيم . ,

 
.3D1=p K 

Pa 828.1=cP 
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  مخزنبررسي دوام و پايداري بدنه -2-5
 خزنماگر نامسرراوي زير برآورده شررود  .مي توانيم از فرمول زير اسررتفاده كنيم مخزنبه منظور بررسرري دوام بدنه 

قبال محاسبه شده   cPقابل قبول نمي باشد. مقادير  مخزندوام قابل قبولي دارد و در غير اينصورت دوام و پايداري 

 است و فرمولهاي مربوط به هر كدام جداگانه ارائه شده است .
25.1551.828Pc 0 P 

 

 منظور از ريب حلقه هاي دارد.نمي شرررودبنيازبه طراحي ريب وجود ه بنابراين باتوجه به اينكه نامسررراوي برآورد

 مي شوند . ايجاد تقويتي است كه دور تا دور مخزن

 

  مخازنطراحي ريب براي بدنه  -2-6
 و كمك به برقرار شررردن مخزنگاهي اوقات ممكن اسرررت نامسررراوي باال برقرار نباشرررد براي تقويت كردن بدنه 

0PPCنامسررراوي    اسرررتفاده كرد . دوباره اين نكته را يادآور مي شرررويم كه اگر  مخزنمي توان از ريبها در بدنه

وجود ندارد . براي محاسبه تعداد ريب  مورد نياز مي توانيم از فرمول  ن شده برقرار باشد نيازي به ريبنامساوي بيا

 كنيم :زير استفاده 











CP

P
INTn 0 

n   تعداد ريب مورد نياز : 

INT  تابن :integer ) قسمت صحيح عبارت انتخاب مي شود  ( 

NOINTn متر مكعبي داريم :  -----Dمخزن براي  









1.828

25.155  

 

2-D-  زلزله طراحي 
2-D-0- محاسبات مربوط به بارهاي طولي و عرضي زلزله 
شوند . تا در صورت بروز زلزله   سبه  بتواند  خزنماين بارها بايد بطور كامل و با ضريب اطمينان قابل توجهي محا

 مخزن پيدا خواهد كرد كه يدر مقابل اين بارها مقاومت كند . بديهي است محاسبه اين بارها زماني اهميت بيشتر

اين  هجهت نگهداري مواد شرريميايي و يا مواد نفتي مورد اسررتفاده قرار گيرد . مي توان از فرمول زير براي محاسررب

 بارها استفاده كرد .
mgaCF ZK max1  

K1F  ) بار مربوط به زلزله )بر حسب نيوتن : 

            maxa' است .( ارائه شده 4در جدول )براي زمين لرزه  : ضريب تاثير 
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Cz=0.4 ضريب تركيبي زلزله 

 

 ( ماكزيمم ضريب تاثير زلزله4جدول )
D 8 9 ريشتر 

0.23 0.45 0.9 a'max 
 

 maxa'  در نظر ميگيريم  0.2را 

m جرم 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 

بايد بگونه اي باشرررد كه ارتعاو ماين درون  مخزنجرم  مخزننيز لحاظ شرررده اسرررت زيرا در مواقن لرزو  مخزن

 نشود . مخزنباعث عدم پايداري  مخزن
mFm r
 

 

m مخزن: جرم ماين درون  : kg 240143 = m 

rF ( ماين درون  : ضررريب لرزو ) با توجه به  (2) كه از جدول مخزنارتعاو
R

Hw  مي توانrF  را براي

 بدست آورد . مخزن

WH  تا سطح آزاد ماين  مخزن: ارتفاع از ته 

R  مخزن: شعاع  

g ( شتاب جاذبه زمين:
2s

m ) 

 

 
Hw/R= 1.49 

Fr= 0.45 

  ضريب لرزو (2جدول) 

2 1.5 1.6 1.4 1.2 1 0.5 ≤ 0.6 
R

Hw  

0.4D 0.45 0.42 0.4 0.3D 0.32 0.2D 0.21 Fr 

 

 

 N 190820.301 =k1F روبرو بدست خواهد آمد :بنابراين بار مربوط به زلزله بصورت 
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2-D-2-  محاسبات مربوط به ممان خمش ناشي از بار زلزله 
  ممان ناشي از بار زلزله از رابط زير مي توان محاسبه نمود .

21
HFMz K 

H ) ارتفاع سطح آب) بر حسب متر : 

 N.m 83D496132. =ZM :مان خمشي برابر است با بنابراين ميزان م

2-D-1- نش فشاري براي اولين نقطه انتخابيماكزيمم ت 

 :تنش فشاري حداكثر براي اولين نقطه انتخابي از بدنه تانك از رابطه ذيل بدست مي آيد 

6

11

1
1 10* 











Z

M

A

gN Z 

1N سمت اول بدنه  ر: با صد  وزن  81در كف كه   مخزنعمودي ق و وزن محافظ حرارتي در  مخزندر

 kg 3D4485.9 =1N :اينجا منظور مي شود 

1A مخزن: سطح مقطن اولين قسمت بدنه : 
2m  0.24=       eDA  11  

1Z  مخزن: ضريب مقاومت خمش براي اولين قسمت بدنه : 

 3m 2.96= eDZ 211 785.0 
 

1D  مخزن: قطر ميانگين :                                                                               m         D 

e 110.0  :مخزنبراي اولين قسمت بدنه  مجاز: ضخامت

m                                                              

سمت بدنه  شاري اولين ق شده  با توجه به فرمول مخزن) ازكف تا باال( از كف مخزنبنابراين ماكزيمم تنش ف بيان 

 و مقادير بدست آمده براحتي محاسبه مي شود . 
MPa35.01  

 

 

2-D-3-  مخزنتنش بحراني مجاز براي اولين قسمت از بدنه   

 

سمت از بدنه نراحتنش ب ي مجاز براي اولين ق

 :تانك از رابطه ذيل برآورد مي شود

 

 

5.0

1

25.1

410*88.3
















R
H

R

e
c
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1R  ب مشابه با  مخزن: شعاع ميانگين براي اولين قسمت بدنهR (R =1R :)                  .5 m             3 

H  5.2: مخزن: ارتفاع بدنه m                                                                                            

MPac                        با توجه به مقادير داده شده و فرمول باال براي تنش بحراني داريم :            35.19 

 

 .به مراتب بيشتر است 1از  c لذا ميبينيم 

2-D-5-  مخزنبررسي و كنترل دوام بدنه 
بايد تنشررها را جهت كنترل دوام بدنه  مخزندر اينجا مانند بررسرري دوام مربوط به فشررارهاي بحراني و اعمالي به 

سه كنيم  مخزن ساوي . مقاي Cاز نام 1  شودب بدنه ساوي برآورده  ستفاده مي كنيم اگر نام دوام قابل  مخزنا

از  خزنمقابل قبول نمي باشد . بطور كلي اگر تنش اعمالي به بدنه  مخزنقبولي دارد در غير اين صورت دوام بدنه 

ود ظه مي شرردر اين محاسرربات مالح پايدار نمي ماند . مخزنتنش بحراني مجاز ) حددوام بدنه ( باالتر باشررد بدنه 

 كه نياز طراحي كامالً برآورد مي شود . 

 

 مخزنطراحي سقف مخروطي  -2-1
 فشار طرح بر روي سقف مخروطي   -2-1-0

 برابر فشار خارجي خواهد شد زماني كه شيرها باز باشند ب اما وزن سقف  1.2الف ( فشار داخلي طرح            

 بايد از آن كم شود .                          

 ب ( اين بارها زماني كه فشار خارجي طرح در نظر گرفته شود منظور مي شوند . 

سبه                   فته نيز  در نظر گر اگر محافظ حرارتي مورد نياز باشد بايد وزن محافظ بوزن سقف در هنگام محا

 ود .محاسبه ش بر واحد سطح سقف مخروطي نيز  حوفشار خارجي طر شدهكامل اندازه گيري شود و بايد بطور

 

 m= D246محافظ حرارتي برابر اسررت با :                ومتر مكعبي وزن سررقف مخروطي  5111براي تانك 

Kg 
 

بارهاي اضررافه : بار مربوط به برف جزو يكي از بارهايي اسررت كه بايد در نظر گرفته شررود . بسررته به اينكه منطقه 

 -----5Dبار برف نبايد كمتر از  چه ميزان بارو دارد مي توان بار برف را بدسرررت آورد ب نمخزاسرررتفاده از 

ال مقدار بيشتر جهت محاسبات در نظر پاسك -----5Dصورت بيشتر بودن بار از ال منظور شود .  ولي در پاسك

 گرفته مي شود .

  Pa 1602 ن برابر است با :در اين محاسبات )طراحي بر طبق فشار خارجي ( فشار خارجي طرح براي سقف مخز
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 ضخامت سقف مخروطي  مينيمم بدست آوردن -2-1-2
 . بدست مي آيد ذيل  هحداقل ضخامت سقف مخروطي از رابط




sin9.187

0PDi
 

 

  ضخامت مخروطي سقف بر حسب ميليمتر : 

Di  15                                                                                             بر حسب متر مخزن: قطرm 

0P 1602                                                                    : فشار خارجي طرح بر حسب پاسگال Pa                                                                      

زاويه بين يال و كف مخروط :                                                                                       o15  

                                                                    

     :ضخامت سقف برابر است با  حداقلبا توجه به فرمول و انجام محاسبات 
mm13 

( ايجاد مي شود  Hand Lay. Up نكته  قابل توجه اينست كه بدليل اينكه ضخامت ايجاد شده بصورتي دستي )

ساختار به عنوان اليه  شت . آاين  ساني خواهد دا ستر داخلي به عنوان يكستر داخلي مقاومت يك  بنابراين اليه آ

 تقويت كننده مقاومت  ب بايد در محاسبات در نظر گرفته شود .

 

 مخزنطراحي كف  -2-9

نبايد كمتر از ضخامتهايي كه در زير بيان شده است باشد . ضخامت مخزن  بر طبق قوانين طراحي ضخامت كف 

داراي حداقلي مي باشررد كه در صررورت رعايت نشرردن اين مقدار حداقل طراحي پذيرفته  مخزنبا توجه به قطر 

 نيست .

 ( حداقل ضخامت كف مخزن0جدول )

 Di (mm) مخزنقطر  مينيمم ضخامت ته

2 1800600  iD 
D 37001800  iD 

51 5D11Di ≥ 

 

 

  مخزنمهارهاي  -2-01
 تمام بست ها  اعمال مي شود عبارتست از :ماكزيمم نيروي كششي كه به 
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 GgF

D

MO

nn

gG

n

F

nD

M
Q

CPcp

4.1.

.

4.0 

 تنش برابر است با :

  
f

Q
* 

Q ماكزيمم نيروي كششي وارد به تمامي بستها : 

M  انند ممان خمشي زمين لرزه ب مگردد: ممان خمشي كه بر اثر مقاومت در مقابل واژگوني اعمال مي 

zM=M 1592486.3= :محاسبه مي شود

N.m  

CPD 1030  :: مجموع قطر تمامي بست ها Cm 

F  افزايش مقاومت بخاطر فشار داخلي :: 

010
4

6
2


Di

PF
 

P 0 :: فشار داخلي سقف 

pa  

Di  15 : ) بر حسب متر (مخزن: قطر m 

n  تعداد بست ها : 

ست شود كه تعداد ب ضربي از  توجه  شتر از  4ها  همواره بايد م ست ها نبايد بي شعاعي بين ب صله  شد و فا  5211با

 در نظر مي گيريم . 54در اين محاسبات تعداد بستها را  ميليمتر باشد .

G  : 2854 :) بر حسب كيلوگرم(مخزنوزن حداقل Kg                                                          

f : سطح مقطن هر بست: 

2
2

4.452
4

mm
d

f 
 

g ) شتاب جاذبه زمين) بر حسب متر بر مجذور در ثانيه : 

d ) قطر هر بست )بر حسب ميليمتر :d= 24 mm                                                                     

            ) 100 =                                 : تنش كششي مجاز هر بست) بر حسب مگا پاسكال MPa     

 *) تنش محاسبه شده در هر بست )برحسب مگا پاسكال : 

تنش مجاز براي هر  براي پيدا كردن تعداد بست ها  مي توان به روو سعي و خطا عمل كرد. با توجه به داشتن 

بدسررت آوريم و سررپس با سررعي و خطا تعداد بسررتها را حدس بزنيم . اين كار  Qبسررت مي توانيم حداقلي براي 

ست خاص در نظر ستلزم اينست كه ابتدا يك نوع ب ش م ست مورد نياز با توجه به ابعاد تن شود و تعداد ب هاي گرفته 

شدن  ستها  و يا كم  شدن تعداد ب شدن جواب مبني بر زياد  صورت غير منطقي  شودب در  سبه  ست محا مجاز آن ب
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تفاده روو در صررورتي قابل اسرر اين)  تعداد بسررتها بايد بسررت ديگري با ابعاد متفاوت مورد آزمايش قرار گيرد .

 مثبت باشد .(  Qاست كه 

سنگين تر  مخزنمنظور اينست كه وزن  بعددي منفي بدست آيد Qنكته قابل توجه ديگر اينست كه ممكن است 

تها است بنابراين نيازي به بس مخزناز مجموع نيروهاي كششي ايجاد شده توسط ممانهاي خمشي واژگون كننده 

 استفاده از بستها الزامي باشد . Qوجود ندارد . فقط در صورت مثبت بودن 

                          Q = -6D55 Nمنفي بدست مي آيد بنابراين به بستها نيازي نيست : Q در اين محاسبات

 

 

 نكته هاي فني  -2-00
امت اسررتفاده از ريبها بهتر از تغيير ضررخ مخزنمقاومت بدنه بود به تجربه ثابت شررده اسررت كه براي به-5-55-5

 بدنه مي باشد .

ست كه براي -5-55-5 شده ا ساخته  سمتهاي مختلفي  سته از ق سمتها به يكديگر گاهي پو صال اين ق ز ريبها ا ات

 مي شود . براي تقويت كردن هر قسمت استفاده

 ت .در اين محاسبات فرمول مربوط به فشار بحراني مجاز اصالح شده اس -5-55-5
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 فصل سوم

 

 بازديدها و تعميرات
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سنجش چشمي و فيزيكي براي  اين بخش شد و همچنين آيين ن مخازن فايبرگالسشامل معيارهاي  امه مي با

سي سه توليد و  شمي چه در هنگام توليد و چه بعد از اتمام پرو ساليانه نيز در اين بكنحوه بازديد چ خش لهاي 

 آورده شده است . 

 

  كليات -1-0
ستاندارد  شود  و تجهيزاتي مي مخازنو شامل تمامي  نگارو شده  SW26 Sاين آيين نامه بازديد بر اساس ا

 يكي از استاندارد هاي زير ساخته شده باشند .  تحتكه 

SW1D S  : ترمو پالست هاي خطي 

SW14S  :مخازنو تجهيزات مربوط به  مخازن  

 SW10S :  هواكشها و هودهاي مربوطه 

SW39S :  لوله كشي و نصب اتصاالت 

نكته مهم اين است كه اين آيين نامه ها و استانداردها مكمل يكديگرند اما جايگزين سفارشات و توصيه هاي 

 نخواهند شد .  ساختتوليد كننده در هنگام توليد و بعد از 

 

 زمان بازديد  -1-2
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ته شده به بر طبق استاندارد گف توسط عوامل ذيربط كارفرمابراي زمان بازديد ها شركت آريا كاوان  پيشنهاد 

 شرح زير مي باشد : 

سيده و كالً زماني كه  -5-5-5 سيون و .... به اتمام ر سته )بدنه ( كف ب فوندا زماني كه اولين قطعات مثل پو

 شده و قابل دسترسي باشند . ساخته مخزناولين قطعات مهم 

زماني انجام شود كه كار در مرحله نصب اتصاالت ثانويه ) لوله هاي ورودي  ن دوره اي بازديد ميا -5-5-5

 و خروجي و ... ( باشد . 

هايي در مرحله اتمام كار و تحويل  -5-5-5 هايي مخزنبازديد ن هاي ن عد از انجام تسرررت  ) تسرررت  و ب

 .ورت مي پذيرد صهيدرواستاتيك و ... ( 

 

ــمت هايي كه مي توان جهت كنتر -1-1 ــاخت آنها را قس ل نحوه س

  بازديد كرد 
 .رزين استفاده شده در پروسه توليد و كنترل محل استفاده شدن رزين استراكچر و رزين الينر  -

سقف وكف  - ساخت بدنه ب  شده در  ستفاده  ستفاده عدمبه منظور مخزنكنترل مواد ا شيمياي از ا ي و مواد 

 افزودني 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 رعايت  -

 .حداقل ضخامت تعيين شده در محاسبات 

 .دنه به كف كنترل نحوه مونتاژ و اتصال تجهيزات و سقف به بدنه و ب -

 

شود  - 1-3 ستاندارد  9-0بند)نيازهاي كلي طرح كه بايد رعايت  از ا

SW26S  ) 

شفا  FRPاليه هاي  - شند چه از نظر  صيقلي بودنبايد داراي كيفيت بااليي با صاف و   و  فيت و چه از نظر 

 غلظت رزين استفاده شده بايد كنترل شود . 

مقدار رزين استفاده شده در آن خيلي زياد و بيش از اندازه  نبايد در اليه ها قسمتي وجود داشته باشد كه -

عاري از هر گونه  جوو ب  و  باشررد و يا بر عكس خيلي خشررك و عاري از رزين باشررد . اليه ها بايد متراكم

نكته قابل بيان اين است كه در اليه ها حبابهاي كوچك هوا يافت مي شود اما  باشند ب و ...  درزب ترك ب موج

 .  گرددپراكنده مي باشند . تجمن حبابهاي بزرگ هوا باعث ضعف اليه در همان قسمت مي بصورت 
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 ه در شرريشرر سررطح خارجي اليه ها بايد كامالً صرراف باشررد و هيچگونه درز ب ترك يا بيرون زدگي الياف  -

صال  سمتهاي برو خورده ) جهت ات شود ب تمامي اليه هايي كه برو مي خورند و تمام ق شاهده ن ه لولآنها م

 ها و ... ( بايد توسط پوشش رزين پوشيده شوند . 

) ماوراف بنفش ( بر  UVتمامي اليه هايي كه در معرض نور خورشرريد قرار دارند بايد اليه محافظ اشررعه  -

 روي آنها قرار داده شده باشد .

  ذيرد.صورت پمربوطه استانداردهاي در صورت نياز بايد مطابق رنا آميزي ب استفاده از رنگدانه ها و ... -

  .ساخته شده باشد بهداشتي اليه داخلي بايد كامالً از رزين الينر  -

 بايد بطور كامل محاسبه شده باشد . مخزنزاويه وزو باد و نيروهاي وارد از طرف باد به  -

 

 بازديد چشمي  -1-5

ارائه مي شود كه نحوه بازديدهاي چشمي براي كنترل   SW26Sآيين نامه بازديد 9-5بند اين بخش براساس 

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 

 ار مربوطه صورت پذيرد .در ساخت

خود را موظف مي داند تا قبل از بازديد كارفرما از پروژه ) اتصاالت و بدنه و سقف شركت آريا كاوان   -

 و ... ( مونتاژ اين قسمتها را انجام نداده و در صورت تاييد ناظران كارفرما ادامه پروژه انجام شود .

 دريچه هاي بازديدفي و نوع و سررراختار اليه ها ب  بايد براي بازديد نحوه اليه چيني ب ميزان رزين مصرررر -

 گوشه ها و تكيه هاي بريده شده و اتصاالت متصل شده مورد بازديد قرارگيرد .

 

 سختي سنجي-1-5-0
و نوع دستگاه      SW26 Sدر استاندارد سنج باركل مورد  ختي( مي تواند توسط س ختيمقاومت اليه ها ) س 

آزمايش قرار گيرد . اين مشررخص شررده اسررت (   Barcol Impressorبه نام    Gyzj934-1مورد اسررتفاده 

ستاندارد  سفتي مختلف با توجه به ا ستگاه بايد در دو  شد .با توجه به نحوه خشك  SW16Sد شده با كاليبره 

 رزين در درجه حرارتهاي مختلف ميزان سفتي بايد بصورت زير باشد . (WET – OUTشدن )

نكته اي كه بايد در نظر گرفته شود اين است كه سختي باركل براي اليه هاي كه توسط رزين ساخته شده  -

شخصاً در دماي  شند م شديدي  C 24◦با سفتي اليه هايي كه در دماي  مي يابدافت  شده  C 100◦و  خشك 

 باالتر است . اندكي باشند 

انده شده شك داريد بايد اليه ها قبل از بررسي سفتي در هواي گرم و يا تابش آفتاب  اگر درباره عدد خو -

 توسط آب خنك شوند و سپس سختي سنجي انجام شود . C 24◦تا حدود 
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شد براي بررسي خشك  - شده با شود كه رزين درون اليه ها كامالً خشك  سنجي زماني بايد انجام  سختي 

ستفاده نماييد . براي انجام ا ستون ا اكسهاي ضد و  بتمامي پوسته ها بايد ين تستبودن رزين ب بايد از تست ا

ضد  سطح كوچكي از بدنه  UVهوا و رزين  سنباده نرم  5تا  5در حدود )از  سط   551تا 81اينچ مربن ( تو

به آرامي بر روي بدنه ) و يا هر قسررمتي كه  Cheeseclothزدوده شررود و سررپس اسررتون را توسررط تكه اي 

ن كار را  ادامه دهيد تا اسررتون بخار شررود سررپس اگر سررطح اليه ميخواهيد تسررت انجام شررود ( ماليده و اي

سختي  ست و مي توان  شك ا صورت رزين خ ست و در غير اين  شده ا شك ن سبناك بود رزين هنوز خ چ

 سنجي را انجام داد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( سختي باركول بر طبق درجه حرارت محيطDجدول )

BARCOL HARDNESS TEMPERATURE . F(C ) 

55-51 54 

51-58 59 

51-58 50 

50-54 45 

55-51 49 

58-50 01 

58-50 00 

 

 مناطق بحراني   -1-5-2
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اس مي در تم مخزنمناطق بحراني آنهايي هسررتند كه بطور دائمي در حال اسررتفاده  مي باشررند و با محتويات 

صدمه به عمر مفيد و كار سطوح باعث  شند . و ظهور عيبها در اليه هاي اين  شود ي اليه ها ايبا سط مي  ح ) 

 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 

بول در اشد . مقدارقابل قكردن باشند در اين اليه هيچ گونه موج و حبابهاي هوا يا شكاف نبايد وجود داشته ب

  ( ارائه شده است .8)جدول 
 

 مناطق غير بحراني   -1-5-1
مناطق غير بحراني آنهايي هستند كه در تماس مدام يا در كار مدام نيستند بطوري كه ظهور عيبها در اليه هاي 

آنهايي  هسرررتند كه پالسرررتيك صررردمه به عمر مفيد اليه ها نمي زند عيبهاي مجاز در اين ناحيه ها و اليه ها 

توسط طبيعت و عوامل طبيعي و ... بوجود مي آيند و تاثيري بر توانايي سرويس دهي اليه نمي گذارند ب نوع 

 باشد . است  ذكر شده  (8)و اندازه ب  تعداد و فضاي اين نوع عيبها نبايد بيشتر از آنچه در جدول 

ناطق بحراني و غير بحراني را مشررخص مي كند و در جدولي در زير ارائه مي شررود كه ميزان مجاز عيبها در م

رات صررورت تعميحتماً  صررورتي كه بعد از بازديد ميزان اين عيبها بيشررتر از آنچه بيان شررده اسررت باشررد بايد 

 پذيرد .

 

 

 ( مقادير مجاز عيوب در سطوح بحراني و غير بحراني 8جدول )

 سطح بازرسي شده
 عيبها و خرابي ها

 (NON CRITICAL)سطوح آزاد 
سطوح در حال كار 

(CRITICAL) 

 (CRACKSدرزها) هيچ هيچ

ماكزيمم ابعاد 
2

1
 5اينچ و ماكزيمم چگالي 

 عدد در فوت مربع

 (CRAZINGموجها) هيچ

ماكزيمم ابعاد
4

1
اينچ و ارتفاع 

8

1
اينچ  و 

 در فوت مربععدد  0ماكزيمم تعداد 

 هيچ
طبله  

 BLISTERS)كردن)

در صد ضخامت ديواره  21ماكزيمم ابعاد 

اما نبايد بيشتر از
8

1
 اينچ شود

 21ماكزيمم انحراف مي تواند 

ضخامت ديواره باشد ولي  صددر

نمي تواند از 
8

1
 اينچ بيشتر شود

چروكها و برآمدگيهاي 

 سخت

(WRINKLES) 
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ماكزيمم ابعاد
8

1
اينچ در قطر ، 

16

1
اينچ  

 عدد در فوت مربع 01عمق و تعداد 

ماكزيمم ابعاد عبارتست از
8

1
اينچ 

براي قطر و 
32

1
اينچ براي عمق  

 عدد در فوق مربع 01و تعداد 

 (PITSحفره ها)

ماكزيممم ابعاد شكست
4

1
اينچ و ضخامت   

در صد ضخامت ديواره  21نبايد بيشتر از 

 باشد و تعداد مجاز يک عدد از فوت مربع

 هيچ
لب پرها ، زدگي ها 

(CHIPS) 

 هيچ هيچ

 سوراخهاي روي سطح

(SURFACE 

POROSITY) 
 DRY SPOTS هيچ اينچ مربع درهرفوت مربع2ماكزيمم ابعاد 

8

1
عدد  3اينچ ماكزيمم قطر براي تعداد  

در اينچ مربع يا
16

1
اينچ ماكزيمم قطر و 

 عدد در اينچ مربع 01تعداد 

ماكزيمم قطر
16

1
اينچ و ماكزيمم 

عدد در اينچ مربع و  5چگالي 

پايين تر از عمق
32

1
 اينچ نباشد .

حبابها و خالء هاي درون 

 ENTROPPEDاليه)

AIR) 

 EXPOSED GLASS هيچ هيچ

ماكزيمم طول يک اينچ و ماكزيمم عمق 

 اينچ 0.01
 (SCRATCHESخراشها) هيچ

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

 استفاده نماييد. 544براي تبديل فوت مربن به اينچ مربن از ضريب  *

 

 

 تعميرات -1-6
بايد بالفاصرله تعمير  ب  بيان شرده اسرت (8)كه در جدول باشردبيشرتر از مقدار مجازي  اگر خرابي ها و عيبها 

شرروند و بطور قابل قبولي بر طرف گردند به همين علت شررركت آرياكاوان پيشررنهاد مي كند تا حد امكان از 

ه بشركت آريا كاوان  . پيشنهادات  گرددبيان شده است جلوگيري  (8)بروز خسارات نظير آنچه در جدول 

سم مخزنعنوان توليد كننده براي افزايش عمر مفيد  ست . نكاتي براي تعميرات خرابي  Dت در ق شده ا ارائه 

ست در صورت زياد بودن  ميدر زير ارائه  مخزنهاي بوجود آمده در قسمت هاي مختلف  شود اما بديهي ا

 تماس بگيريد . شركت آريا كاوان  بايد براي رفن آنها با  مخزنخسارتهاي وارده  به بدنه 

 

شتر از   -1-6-0 شده نبايد بي سطوح  5براي مناطق بحراني ب مقطن تعمير  شد و براي  سطح با صد كل  در 

در صرررد مي باشرررد . مناطق چروك و موج دار نيازي به تعمير ندارند مگر  51غير بحراني اين مقدار برابر با 
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شتر از آنچه در جدول  ست (8)اينكه مقدار و اندازه آنها خيلي بي شده ا شد بيان  يا مطابق با نيازهاي كار و  با

 نباشد .  مخزنفرما براي استفاده از 

 

براي خرابي ها ي كناره و جانبي مي توان از سررنباده زدن يا سرروهان زدن ) سررنباده خيلي نرم ( به  -1-6-2

اينكه بعد از اتمام كار با رزين پوشش دهنده و تقويت  مشروط بهمنظور حذف عيبهاي سطحي استفاده كرد  

 وي سطح پوشش داده شود تا فرورفتگيها بطور كامل هم سطح با ساير قسمتها شوند .كننده ر

 

و ... بايد قبل از سرراخت اليه رويي با اسررتفاده از بتونه  چين خوردگي ها  براي سرروراخها و محل -1-6-1

رزين سوراخها بطور كامل پر شوند و سپس اليه هاي رويي تا هم سطح شدن تمامي قسمت ها دوباره  ايجاد 

 شود .
 

ي ب بسرريار اندك م  مطرح شررود اين اسررت كه خرابي هاي گفته شررده در باالكه بايد نكته مهمي  -1-6-3

هيچ (  8)ساير خرابي هايي كه مقدار و اندازه آنها بيشتر از مقدار مجاز مي باشد و يا در جدول باشند و براي 

ست حتماً بايد  شده ا سي شركت آريا كاوان  مقدار مجازي براي آنها تعيين ن شنا جهت تعميرات و نظر كار

و  رفن خسررارتهامبني بر شررركت آريا كاوان  از طرف  ضررمانتيمطلن شررود و در غير اين صررورت هيچ گونه 

 عيبها داده نخواهد شد .
  

1-D- شنهادات  براي جلوگيري از ايجاد عيبها وشركت آريا كاوان  پي

 رفع آنها

  
1-D-0-  جلوگيري شود . مخزنبعد از توليد و بهره برداري از  مخزناز ورود افرد متفرقه به اطراف 

1-D-2-  خزنمضربه و يا ايجاد برشهاي سطحي توسط اشياف نوك تيز در سطح هر گونه   نمودناز وارد 

  جلوگيري شود . به شدت بايد 

1-D-1-  وبايد با هماهنگي شركت آريا كاوان  صورت پذيرد.  مخزناز نصب اتصاالت ) لوله و ... ( به 

 ا آريا كاوان  خود داري فرماييد .از نصب اتصاالت بدون هماهنگي ب

1-D-3- توصيه مي شود .  مخزنساعته در محل  54) يا نگهبان( به صورت  اتوراپر حضور 

1-D-5-  ممكن است موجب وارد  مخزنغير از آنچه در سفارو توليد ارائه شده است به  سياالتيورود

به منظور نگهداري  مخزن) مناطق بحراني (شررود . قبل از اسررتفاده از  مخزنآمدن خسررارت به ديواره داخلي 



 خازن ساخت در محل مدفترچه محاسبات 

 ايرانیان اطلسشرق آريا کاوان 

 

17                                                            
 ويرايش دوم

 

 

سفارو توليد به  شاوران شركت آريا كاوان  موادي غير از آنچه در  ست حتماً با م شده ا يا شركت آرارائه 

 نماييد . مشورتكاوان  

1-D-6-  به شردت خودداري  مخزناز روشرن كردن آتش و بطور كلي ايجاد هر نوع اشرتعال در اطراف

 شود زيرا رزين و الياف قابل اشتعال مي باشند .

1-D-D- بايد بطور كامل توسط ناظران و آزمايشات الزم نحوه مونتاژ و نصب تجهيزات  از يد كاملبازد 

 ه خسررارت وارده بمسررلوليت هر گونه  مخزنكارفرما انجام شررود بعد از اتمام پروسرره توليد و بهره برداري از 

 متوجه مصرف كننده مي باشد . مخزن

1-D-1-  گفته شد عيبها را بر طرف  0به آنچه در بخش جهت تعميرات سطحي مختصر مي توان با توجه

 تماس بگيريد .شركت آريا كاوان  اما در خسارتها ي بيشتر حتماً با  نمود 

1-D-9- نسرربت به  صنقانجام شررود و در صررورت وجود  (8)بازديدهاي ماهيانه مي تواند بر طبق جدول

 رفن آنها اقدام شود .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل چهارم

 
 اسناد و مدارك
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  بهداشتي بودن رزين مصرفي مربوط به
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 فصل پنجم

 

 

 يمتر مكعب 0111ون مخزن يمحاسبات فونداس


