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 یشگفتارپ 
گروه توليدي و بازرگاني آريا كاوان با احداث و بهره برداري از كارخانه آريا كاوان قشم واقع در منطقه آزاد تجاري قشم در *

 فعاليت خود را آغاز نمود. 4731سال 

 

طراحي، تهيه و توليد فعاليت اصلي گروه توليدي و بازرگاني آريا كاوان، توليد و تجارت كاال هاي صنعتي و ساختماني، *

 تاسيسات و تجهيزات مرتبط با صنعت آب و فاضالب، نفت و گاز و صنايع شيميايي است.

 

با احداث و تجميع كارخانجات آريا كاوان توس، آرياكاوان اطلس، بسپار سازه شرق و ساير شركت هاي زير  4737در سال *

فريمان، فعاليت گروه آريا كاوان وارد مرحله جديدي  -مشهد جاده  14مجموعه در شهرک صنعتي كاويان واقع در كيلومتر 

 شد.

 

 
 

 

 

 

 

 

 



     شرکت آریا کاوان شرق اطلس ایرانیان                                                راهنمای فنی مخازن فایبرگالس آک           

 

www.akpipe.com            TEL : 0098 513 8422783    FAX : 0098 513 8430444    
 

 
 

 توليدات و محصوالت گروه توليدي و بازرگاني آريا كاوان و فعاليتهاي متنوع آن به شرح ذيل است:* 

 لوله و اتصاالت فایبرگالس:  -0
آرياكاوان محسوب مي شود، توسط كارخانه آريا ( كه يکي از مهمترين محصوالت گروه GRPلوله و اتصاالت فايبرگالس )

تا  43ميليمتر و الياف پيچي ناپيوسته در اقطار  0333تا  733كاوان اطلس و به دو روش الياف پيچي پيوسته در اقطار 

 توليد مي شوند. آک ميليمتر با نام تجاري 1333

ه آنها عبارتند از طول عمر باال، حمل و نصب ايتاليا توليد گشته و مزاياي عمد VEMاين محصوالت تحت ليسانس شركت 

آسان، ظرفيت هيدروليکي باال به دليل زبري ناچيز، سفتي و مقاومت زياد، انعطاف مناسب و مقاومت بسيار زياد فيزيکي و 

 شيميايي. 

هري و صنعتي، جهت انتقال و توزيع انواع سياالت از قبيل آب شرب، آب خام، آب دريا، فاضالب ش آکلوله هاي فايبرگالس 

 نفت و گاز و انواع مواد شيميايي كابرد دارند.

را نيز داشته و قادر  GRVو  GRE ، توانايي توليد انواع لوله هايGRPشركت آريا كاوان اطلس عالوه بر توليد لوله هاي 

 ايد.است با توجه به سفارش مشتري نسبت به ساخت و توليد لوله و اتصاالت با مشخصات ويژه نيز اقدام نم

 
 

 لوله و اتصاالت ثقلی فایبرگالس:  -0

براي مصارفي نظير خطوط انتقال و شبکه هاي جمع آوري فاضالب شهري و  آکلوله ها و اتصاالت ثقلي فايبرگالس 

ميلي متر در  1333الي  033صنعتي، شبکه هاي آبياري و زهکشي، خطوط انتقال و جمع آوري آبهاي سطحي و ... در اقطار 

 آريا كاوان اطلس توليد مي گردند. كارخانه 

 

 نیم لوله و نهرهای فایبرگالس:  -3
يکي ديگر از محصوالت توليدي شركت آريا كاوان اطلس مي باشد كه در مزارع سنتي و صنعتي  آکنهرهاي فايبرگالس 

جابجايي و استفاده سبکي و سهولت حمل و نصب، قابليت آک  قابل استفاده مي باشد. مزيت عمده نهرهاي فايبرگالس

 مجدد، جلوگيري از اتالف آب، مقاومت در برابر سايش و ضربه و همچنين عدم رويش گياه در جداره نهر است.
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 لوله های جدار چاهی فایبرگالس:  -4
مي باشد كه با طراحي وبژه ضمن قابليت تحمل آک يکي ديگر از محصوالت شركت آريا كاوان اطلس لوله هاي جدار چاهي 

بارهاي خارجي شديد از مقاومت بااليي در برابر خوردگي برخوردار بوده و و مشکالت لوله هاي فوالدي رايج در صنعت 

 حفاري و بهره برداري چاههاي عميق و نيمه عميق را برطرف نموده اند. 
 

 مخازن قابل حمل فایبرگالس:  -0

متر، ويژه نگهداري انواع سياالت نظير آب شرب، آب خام، فاضالب، مواد نفتي و شيميايي و انواع  1تا قطر  مخازن قابل حمل

 مواد غذايي از ديگر محصوالت شركت آريا كاوان اطلس مي باشد.

 
 

 مخازن بزرگ فایبرگالس: -6
متر و  04تا  1روژه در قطرهاي مخازن بزرگ فايبرگالس كه توسط شركت آريا كاوان اطلس و به روش توليد در محل پ

متر مکعب( براي نگهداري انواع سياالت شامل آب شرب، آب خام، فاضالب، مواد  3333تا  433متر )احجام  44ارتفاع تا 

نفتي و شيميايي و مواد غذايي احداث مي گردند. الزم به توضيح است كه احداث مخازن بزرگ فايبر گالس براي اولين بار 

متر مکعبي در جزيره كيش و چند مخزن  4333شركت آريا كاوان اطلس صورت پذيرفته است. )يك مخزن  در ايران توسط

 متر مکعبي در نقاط مختلف ايران(. 433

در خصوص امتيازات مخازن فايبرگالس مي توان به طول عمر باال، مقاومت زياد در برابر خوردگي و سرعت نصب و بهره 

 متر مکعب( اشاره نمود. 4333ازن با حجم بيشتر از ماه براي مخ 7برداري )حداكثر 
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 تونل تاسیسات شهری از جنس فایبرگالس:  -0
گروه شركتهاي توليدي و بازرگاني آريا كاوان بعنوان اولين مبتکر و مجري تونل تاسيسات شهري از جنس فايبرگالس 

(GRP در ايران تاكنون )ميلي متر را در بلوار اميرالمومنين )ع( شهر مقدس  7333الي  0333متر تونل در اقطار  4033

مشهد براي عبور تاسيساتي نظير خطوط لوله آب ،كابلهاي برق و مخابرات اجرا نموده است. يکي ديگر از تونلهاي فايبرگالس 

متر در بلوار اردستاني شهر تهران احداث شده  4333ر و طول حدود ميلي مت 0133ساخته شده توسط اين گروه به قطر 

 است. 

 
 

 

 درب و پنجره فایبرگالس و شیشه دو جداره: -8
گروه توليدي و بازرگاني آريا كاوان، دانش فني و كارخانجات توليد درب و پنجره فايبرگالس را با برخورداري از تکنولوژي 

اند درب و پنجره آماده و يا پروفيل درب و پنجره بهمراه شيشه دوجداره را به هر يك از كانادايي در اختيار داشته و مي تو

كشورهاي دنيا صادر نمايد. هم اكنون توليد پروفيل هاي درب و پنجره فايبرگالس به روش پالتروژن در كارخانه بسپار سازه 

 شرق وابسته به گروه توليدي و بازرگاني آريا كاوان صورت مي پذيرد.

ز مهمترين امتيازات اين محصوالت وزن بسيار كم، عايق صوتي و حرارتي بسيار عالي، مقاومت در برابر اشعه ماوراي بنفش، ا

 مقاومت بسيار خوب در برابر خوردگي و فشار هاي ناشي از زمين لرزه  مي باشد.
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 لوله واتصاالت بهداشتی پلی پروپیلن راندوم کوپلیمر: -9
ميليمتر و مخصوص لوله كشي آب سرد و گرم بهداشتي و سيستم هاي سرمايش و  443تا  03اين نوع لوله ها از قطر 

 گرمايش توليد مي شوند. 

آلمان تهيه و شركت آريا كاوان قشم بعنوان اولين توليد كننده اين نوع  Basellمواد اوليه اين محصول مستقيما از شركت 

كه اين محصول را با كيفيت بسيار مناسب و كامال قابل رقابت با نمونه هاي مشابه خارجي به بازار  لوله در ايران مفتخر است

كيش از اين محصوالت براي سيستم هاي آب  ارائه نمايد. پروژه هاي متعددي از جمله هتل عباسي اصفهان و هتل داريوش

  .شرب و سيستم گرمايش خود استفاده كرده اند

 
 

 عاب آب با استفاده از لوله، اتصاالت و شیرآالت پلی پروپیلن: کیت های انش -02
هزار انشعاب آب  033شركت آريا كاوان قشم به عنوان مبتکر انشابات آب شهري از جنس پلي پروپيلن، تا كنون بالغ بر 

ا به خارج كشور هزار كيت و مجموعه انشعاب ر 433شركت آب و فاضالب در كشور ارائه و بيش از  03شهري را به بيش از 

 صادر نموده است.

 لوله واتصاالت پلی پروپیلن فاضالبی از نوع اورینگی پوش فیت: -00
ميليمتر توليد مي شود. اين محصوالت توسط شركت آرياكاوان توس توليد گشته و مواد  403تا  43اين نوع محصول از قطر 

آلمان خريداري مي گردد. اين نوع لوله ها داراي مزاياي بسياري مي باشند كه عمده آنها   Basellاوليه مورد نياز از شركت

عبارتند از عدم ترک و نشت به ويژه در لرزشهاي زمين، مقاومت حرارتي زياد، مقاومت در برابر يخ زدگي، ضربه پذيري و 

 سهولت نصب.

 



     شرکت آریا کاوان شرق اطلس ایرانیان                                                راهنمای فنی مخازن فایبرگالس آک           

 

www.akpipe.com            TEL : 0098 513 8422783    FAX : 0098 513 8430444    
 

 
 

 تصاالت پلی پروپیلن فاضالبی:کیت های انشعاب فاضالب شهری با استفاده از لوله و ا -00
استفاده  كيت انشعاب فاضالبي پلي پروپيلن كه در خارج ساختمانها جهت انتقال فاضالب منازل به سيستم فاضالب شهري

 مي شود، يکي ديگر از محصوالت شركت آرياكاوان توس مي باشد.

 
 

 

 

 سوابق تولید مخازن 

مترر مکعرب بره شرکل      0333تا  033سازنده ي مخازن فايبرگالس در احجام شركت آريا كاوان اطلس اولين و تنها شركت 

 متر مکعب نيز افزايش دهد. 3433استوانه در كشور مي باشد كه قادر است حجم مخازن را تا 

مترر مکعرب    443ترا   4/3ضمنا اين شركت قادر است مخازن فايبرگالس قابل حمل را با سطح مقطع دايره شکل در احجام 

 يا عمودي  توليد و تحويل نمايد. بصورت افقي

متر مکعبي ديگر در  433متر مکعبي در كشور بوده و دو مخزن  GRP 4333شركت آب و برق كيش  خريدار اولين مخزن 

جرز       جهرت آب و فاضرالب زنجران   زنجران  گاوازنر   مترر مکعبري در    4333 گاه بزرگ طيور در مشهد و مخزن يك كشتار

 اخت اين مخازن در ميهن اسالمي مي باشند .سابقه ي درخشان طراحي و س

بعالوه يادآور مي شود اين مخازن عالوه بر توانايي نگهداري آب شرب بهداشتي بعنوان سيلوي ذخيره ي انرواع مرواد غرذايي    

 شامل گندم و آرد و مخازن نگهداري انواع مواد نفتي و شيميايي قابل استفاده هستند .

ه ي كاتالوگهاي پيوست و تماس با اين واحد مي توانيد هر گونه سوال يا ابهامي كه در مرورد  با مراجعه به وب سايت و مطالع

 اين مخازن مد نظر داريد , مطرح نموده و ما را نيز از نظرات ارزشمند خويش بهره مند فرماييد .

فرسايش , مقاومت در   گي و الزم بذكر است بزرگترين امتياز اين مخازن طول عمر دائمي , قابليت تعمير فوري , ضد خورد

) بخالف سازه هاي بتني و فلزي كه انتشرار   و در برابر زلزله و ضربه و عدم انتشار ترک  در آنها مي باشد UVبرابر اشعه ي 

 ترک در آنها حتمي است( و آب بندي صد در صد كه در  مخازن بتني بزرگترين معضل به شمار مي رود.

همواره از آن غفلت مي گردد , سرعت توليد و بر پايي آنهاست كه عالوه بر كاهش هزينه هرا  مهمترين امتياز اين مخازن كه 

برابر سريعتر از مخازن فلزي به بهرره بررداري    0برابر سريعتر ازبتن و  4از هدر رفتن زمان جلوگيري مي نمايد , اين مخازن 

 مي باشد . رمطمئن ميرسند و انشعابگيري  از آنها درهر وقت و زماني امکان پذي
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 کاربرد مخازن فایبرگالس 
 .مي شوند تري در انواع ذيل ساخته و تحويل كاربردهاي مخازن آک به شرح ذيل است كه البته بنا به سفارش مش

 کاربرد مخازن فایبرگالس بر اساس نوع سیال ذخیره شده :

 آب شرب -4

 آب غير شرب -0

 آب حاوي امالح )نمك و...( -7

 در دماهاي متفاوت( سياالت شيميايي )اسيد قيال -1

 فرآورده هاي نفتي و گازي  -4

 روغنهاي صنعتي  -0

 فاضالب خانگي و صنعتي -3

 مواد جامد و بهداشتي و غذايي -3

 کاربرد مخازن فایبرگالس بر اساس محل استفاده:

 منابع ذخيره آب شرب جهت منازل و.... .4

 منابع ذخيره آب جهت زمينهاي كشاورزي ، ادارات و... .0

 سپتيك تانك فاضالب .7

 مخازن انبساط موتورخانه هاي خانگي و صنعتي .1

 مخازن سختي گير .4

 منابع و فيلترهاي شني .0

 مخازن هوايي  .3

 سيلوهاي غالت و مواد غذايي .3

 منابع مکش و دهش دستگاههاي پمپاژ .9

 منابع ايستگاههاي پمپاژ فاضالب و باالبر .43

 مخازن دانه گير تصفيه خانه هاي فاضالب .44

 مخازن آبکاري  .40

 تانکر حمل و نقل سياالت  .47

 منابع سرباز جهت استخر نگهداري ماهيها .41

 

و يا رن  هاي سياه و سفيد كه ضد  UVمخازني كه بصورت روزميني استفاده مي شوند الزاما بايد داراي مواد ضد  توضیح :

UV  رن   بعهده  مشتري سال يکبار بايستي رن  مذكور تجديد گردد كه تجديد  43هستند در اليه ي نهايي باشند و هر

ضمنا اشعه ي يو وي در مقاومت مخزن هيچ  بوده و در صورت اطالع شركت آريا كاوان اطلس نيز با وي همکاري مي نمايد .

 تاثيري نميگذارد.
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 انواع مخازن آک 
 

 مي شوند .  كاربردهاي مخازن آک به شرح ذيل است كه البته بنا به سفارش مشتري در انواع ذيل ساخته و تحويل 

 مخازن تك جداره عمودي رو زميني و دفني با پايه و بدون پايه ويژه ي آب شرب -4

 مخازن تك جداره افقي روزميني با پايه و دفني بدون پايه ويژه ي آب شرب -0

مخازن عمودي و افقي تك جداره و دو جداره بصورت دفني يا رو زميني ويژه ي نگهداري نفت ، گازوئيل ، بنزين و  -7

 روغن و مازوت داراي سنسور نشت ياب يا بدون سنسورانواع 

 مخازن عمودي هوايي با پايه و سکوي فلزي ويژه ي آب شرب -1

 مخازن سپتيك افقي دفني يا عمودي روزميني ويژه ي فاضالب -4

 مخازن با كاربرد خاص يا مقاوم در دماهاي باال -0

 

 مزایا و ویژگیهای مخازن فایبرگالس 

 دليل سطح صاف و صيقليشستشو وپاكسازي به سهولت  .4

 مقاومت در برابر انواع خوردگی های فیزیکی،شیمیایی و بیولوژیکی .0

 عدم تشکيل لجن و جلبك در بدنه داخلي مخزن .7

 ساله با قابليت تعميرات سهل و آسان 43طول عمر حداقل  .1

 امکان اخذ انشعابات و تجهيزات در هر نقطه از بدنه مخزن .4

 احجام غير استاندارد مطابق نياز كارفرماامکان ساخت مخازن با ابعاد و  .0

 مقاومت باال در برابر شرايط نامساعد جوي و نور مستقيم خورشيد .3

 امکان نصب عمودي و يا افقي مخازن به صورت روزميني، هوايي و يا مدفون در زمين .3

 سرعت توليد و نصب .9

 ضمانت و گارانتي .43

 استاندارد و بهداشت 

 RTP-1-1995   ANSIو AWWA D120 /ANSI ،ASTM D4021مخازن فايبرگالس طبق استانداردهاي  

/ASME  د توليو ديگر استانداردهاي ذكر شده در كاتالوگ مخازن كه قبال ارائه و يا همراه اين مجموعه تقديم شده است

 مي شوند.

و  FDA ،WRASاراي گواهي بهداشت از موسسات شركت آريا كاوان اطلس براي مواد اوليه و براي محصول نهايي د 

 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي مي باشد .

 مي باشند. ASTM D3299و ASTM D4097استانداردهاي مرجع تست و آزمايش ، شماره هاي  
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 مواد تشکیل دهنده مخازن فایبرگالس 

 

 رزین : -0
 رزین پلی استر غیر اشباع:

را تشکيل مي دهند كه در انواع مختلف مخازن فايبرگالس به جهت شرايط  GRP% مواد تشکيل دهنده مخازن03عموما  

درجه سانتيگراد مي  03-33محيطي و سيال داخل مخزن نوع رزين مي تواند بهداشتي نيز باشد .تحمل دمايي اين رزينها 

 باشد .
 رزین ارتوفتالیک:

رزين ارتوفتاليك پرمصرف ترين رزين در صنعت فايبرگالس است و بصورت مايع مي باشد. استفاده از اين رزين در الينر  

)اليه ي اول لوله ها( به دليل جذب آب بيشتري كه نسبت به نوع ايزوفتاليك دارد ، داراي ريسك مي باشد و توليد نم مي 

شباع نشده استفاده مي شود و از نظر بهداشتي رزين هاي مورد استفاده در نمايد . در صنعت فايبرگالس همواره از نوع ا

وگواهي  مي باشند و ديگر شركت هاي سازنده رزين داخلي و خارجيبوشهر صنايع شيميايي و  Nimirو SIRآرياكاوان  

  بهداشت معتبر دارند .

 

 
 

 : رزین ایزوفتالیک

از اين رزين ايروفتاليك معموال در اليه ي اول لوله ها استفاده مي شود چون جذب آب كمتر و مقاومت شيميايي بهتري 

امارات  Nimir عربستان ،صنايع شيميايي بوشهر و SIRنسبت به رزين ارتوفتاليك دارد.محل تهيه ي اين رزين نيز 

.رزين ( ميباشدWRASوشهر داراي گواهي بهداشت انگليس )( و بFDA)  داراي گواهي بهداشت آمريکاSIR رزين است.

 عرضه مي شود. Nimpol 202با نام تجاري  Nimirو رزين ايزوفتاليك  Siropol 7440با نام تجاري  SIRايزوفتاليك 
 رزین وینیل استر :

تحکام كشش زياد و وينيل استرها خواص چقرمگي و مقاومت شيميايي بسيار بهتري نسبت به رزين پلي استر دارند . اس

مقاومت دمايي و شيميايي باالي اينگونه رزين نسبت به پلي استر در محيطهاي شيميايي به خصوص محيط هاي قليايي 

شديد مقاومت بسيار عالي از خود نشان مي دهند . مخازن ساخته شده توسط اين گونه رزين مي توانند جهت ذخيره مواد 

پلي استرهاي غير   است كه در مقايسه با  . ساختار مولکولي رزين وينيل استر به گونه ايشيميايي و يا آب داغ به كار روند 

 مي باشد.  داراي مقاومت شيميايي بهتري  اشباع 
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 رزین اپوکسی :

در ساختار مولکولي است .به دليل مقاومت كششي بسيار  4و epoxy-2ويژگي اين گونه رزين دارابودن بيش از يك گروه 

باال و تحمل دمايي عالي مخازن ساخته شده با رزين اپوكسي معموال جهت ذخيره مواد آلي نفتي و مواد بسيار خورنده 

ه خاطر استفاده مي شود . در برخي موارد رزين اپوكسي مي تواند فقط به عنوان پوشش داخلي مخزن استفاده گردد كه ب

 قيمت باالي رزين اپوكسي مقرون به صرفه تر است .

مخازن ساخته شده با رزين اپوكسي داراي مقاومت شيميايي عالي به ويژه در محيطهاي قليايي ،استحکام كششي ، فشاري و 

 خمشي بسيار باال پايداري ابعادي ، عايق عالي الکتريسيته ، دوام باال در شرايط سخت محيطي مي باشند .

  رزین بهداشتی
 در منابع آب شرب از رزين مخصوص آب شرب كه داراي گواهينامه بهداشتي مي باشد استفاده مي گردد.

  UVرزین آنتی 

 اليه بيروني منبع اضافه مي شود. در رزين حاوي مواد ضد اشعه ماورا  بنفش كه در صورت درخواست مشتري
 

  رزین ضد آتش

به اليه بيروني منبع اضافه مي شود كه منجر به مقاومت دمايي منبع در مقابل حريق در صورت نياز و درخواست مشتري  

 مي شود .

 

  الیاف شیشه: -0

الياف بکار رفته در داخل رزين از نوع مقاوم به مواد شيميايي و خورنده مي باشد كه شامل الياف روين  و چاپ به كار رفته 

 داخل رزين مي باشد .
 الیاف دایرکت روینگ

اينگونه الياف در منابع فايبرگالس كه به طريقه پيچش الياف توليد  مي گردند باعث تقويت رزين مي شود كه هنگام ساخت 

منبع همراه با رزين به دور بدنه مخزن بصورت پيوسته پيچيده مي شود .سايز الياف دايركت روين  بسته به ضخامت اندازه 

 منبع متغير مي باشد . 

  الیاف چاپ 
مي شوند و باعث استحکام بيشتر و ايجاد شبکه  پلي استر كه در ساخت مخازن فايبرگالس استفاده  ديگر از الياف اي گونه

مي شود و در منابع ذخيره مواد شيميايي از الياف مقاوم به مواد   بين الياف دايركت روين  و رزين بکار رفته در مخزن

 خورنده استفاده مي شود.
 سایر الیافها 

هاي تيشومت و چاپ استرندمت به مقدار كم در ساخت مخازن پرتابل و در برخي شرايط خاص در بدنه و كپ استفاده  الياف

 مي شود.
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 نحوه ی تولید و روش های ساخت 

 

 روشهای تولید مخازن فایبرگالس

                        .كرد روشهاي مختلفي جهت توليد منابع فايبرگالس وجود دارد كه مي توان آنها را به سه دسته تقسيم

)در همه روشها چند اصل كلي طراحي ، مواد اوليه ، ساخت ، آزمايش و نصب منبع فايبرگالس بايستي بر اساس استاندارد 

 در نظر گرفته شود(

بکار  اطلسآريا كاوان  قابل ذكر است كه دو روش الياف پيچي و اليه چيني دستي و پاشش براي توليد اين مخازن در شركت

 گرفته مي شود.

 

 روش الیاف پیچی 

دراين روشالياف رشته اي )دايركت روين ( با شرايط كنترل شده روي دستگاه پيچيده مي شود اليره هرا برا برا يرك طررح       

يکسان و يا متفاوت پيچيده مي شوند هنگام پيچش الياف ، كشش الياف بين اليه هاي پخت نشده فشار ايجاد مي كند ايرن  

 .سفتي بدنه منبع مي باشد موثر استدگي الياف و درصد حباب هوا در بدنه مخزن كه كنترل كننده استحکام و فشار بر فشر
 

 مراحل تولید مخازن به روش الیاف پیچی به شرح ذیل است :

 پيچش بدنه منبع روي قالب 

 حرارت دهي و پخت رزين 

 سرد كردن 

 بيرون كشيدن از قالب 

  

داخل رزين از نوع مقاوم به مواد شيميايي و خورنده مي باشرد كره شرامل اليراف      الياف بکار رفته درالیاف شیشه : 

 روين  و چاپ به كار رفته داخل رزين مي باشد .

مي گردند باعث تقويت  :اينگونه الياف در منابع فايبرگالس كه به طريقه پيچش الياف توليدالیاف دایرکت روینگ 

رزين به دور بدنه مخزن بصورت پيوسرته پيچيرده مري شرود .سرايز      رزين مي شود كه هنگام ساخت منبع همراه با 

 الياف دايركت روين  بسته به ضخامت اندازه منبع متغير مي باشد . 

 

پلي استر كره در سراخت مخرازن فرايبرگالس اسرتفاده مري شروند و باعرث           ديگر از الياف گونه اي  : الیاف چاپ 

مري شرود و در منرابع ذخيرره      روين  و رزين بکار رفته در مخزن استحکام بيشتر و ايجاد شبکه بين الياف دايركت

 مواد شيميايي از الياف مقاوم به مواد خورنده استفاده مي شود.

 

الياف هاي تيشومت و چاپ استرندمت به مقدار كم در ساخت مخازن پرتابل و در برخي شرايط خاص سایر الیافها : 

 در بدنه و كپ استفاده مي شود.
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مواد افزودني جهت كيورين  سريع رزين و الياف در درصدهاي مختلف ساخت مخرازن فرايبرگالس در    افزودنیها : 

 ابعاد و شرايط مختلف استفاده مي گردد .

الزامرات پخرت و خرواص فيزيکري مرورد نظرر        ، انتخاب يك رزين خاص در سيستم توليد مخزن بستگي به شررايط فراينرد  

منبع توسط الياف دايركت كه حول قالب پيچيده مي شوند تعيين مري گرردد و   دارد.مشخصات فيزيکي در جهت حلقوي در 

مشخصات فيزيکي در جهت طولي نيز توسط ميدان الياف چاپ تعيين  مي شوند. با توجه به قطر و كرالس فشراري ،سرفتي    

جي و داخلري وارده  لوله مي توان ضخامت و تركيب مواد كل جداره مخزن را تعيين كرد تا در صورت وجود عوامل فشار خار

 به مخزن تاثير آنها را به حداقل رساند.

 روش الياف پيچي مناسب ترين روش براي توليد قطعات مدور هم چون لوله و مخازن استوانه اي است .

كپ ها و اتصاالت به روش يا كاوان توس صورت مي پذيرد وتوضيحات مذكور فقط در جهت ساخت بدنه مخزن در شركت آر

 خته مي شوند كه درباره آن توضيح داده شده است .هندلي آپ سا

 روش دستی )قالبی( -0

مري    :هندلي آپ يا تركيبي از هر دو روش 0: اسپري كردن    4اين روش توليد مخزن به وسيله قالب خود شامل دو روش 

 باشد .

به كار گرفته مي شرود بره    در شركت آريا كاوان اطلس عالوه بر روش الياف پيچي روش قالب گيري نيز جهت توليد مخازن

مي شود و يا توسط دستگاه پرتاب رزين و الياف  اين صورت كه ابتدا الياف و رزين به صورت اليه اليه بر روي قالب قرار داده

، اليه ها در درون قالب شکل مي گيرند و سپس قطعه از درون قالب جدا مي شود و به نيمه ديگر خود كره از قالرب بعردي    

 وش الياف پيچي دستي متصل مي گردد .جدا شده به ر

 روشهاي ذيل در شركت آريا كاوا ن اطلس  انجام نمي شود . توضیح :

در اين روش ها قرارگيرري مراتريس و اليراف در محريط      روش های قالبی متداول در مخازن غیر استوانه ای : 

الب گيري مناسبترين روش براي بسته قالب صورت مي گيرد و لذا از سطح صاف تري برخوردار است ، روش هاي ق

 توليد قطعات مسطح و غير استوانه اي است .

درصرد متغيرر    03-03در اين روش كه قالب گيري صفحه اي نام دارد كه درصد رزين و الياف برين  : SMCروش  

رزين پلي  -4ماده اصلي است :  4شامل  SMCاست و برخالف االيف پيچي كه دو ماده اصلي رزين و الياف دارد ، 

 پركننده كربنات كلسيم-1الياف -7افزودني -0استر 

 BMC (:Balk moulding compound)روش  

( توليد قطعره و عمليرات تکميلري    BMCقالب گيري توده اي مي باشد كه شامل سه مرحله تهيه خمير ) BMCنام ديگر 

 ماده اصلي تشکيل مي شود و بيشتر در توضيح سطوح صاف و صيقلي غير مدور كاربرد دارد . 4از  SMCاست و مانند 

يا تزريق رزين مي باشد كه در آن ابتدا الياف در يك قالب با دو كفه قررار گرفتره و سرپس رزيرن و     : ATMروش  

 كاتاليت ها از طريق منافذ موجود ، وارد قالب مي شود.

                 قالب است كه بسيار حساس است و درگاه نامناسب ترين تزريق و خروجي از معايب اين روش طراحي

 مي تواند منجر به ايجاد نقص در قطعه شود و نيز كنترل آغشته سازي و شکل جريان مشکل است .   
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 اطالعات فنی مخازن قابل حمل
 هزار لیتر 002لیتر تا  022حجم 

  

  
 

  آزمایشاتکنترل کیفی و 
 

 آزمایشاتی که بر روی بدنه مخزن انجام می شود به شرح ذیل می باشد.

 بازديد چشمي لوله 

 تست باركل)سختي( 

 ضخامت ديواره 

 برابر فشار كاري( 0تست فشار هيدرواستاتيك )براي مخازن تحت فشار برابر است با  

 تست سفتي حلقوي 

 تست كشش محوري و حلقوي 

 شکست در ساختار لوله انحراف از حالت اوليه بدون 
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 : تست های کیفیت

 تست درازمدت هيدرواستاتيك 

 تست آب بندي اتصاالت 

 تست كشش و فشار 

 تست تير 

ميليمتر و بيشتر در صورت توافق بين  4433تست هاي كنترلي :تست صحت)فشار كوتاه مدت( در سايزهاي  

 طرفين تست كنترلي محسوب مي شود

 3,74مخازن آكفا پس از توليد بصورت چشمي بازديد مي شوند و عالوه بر آن به مدت دو ساعت با فشار آب يا هوا ) 

 اتمسفر( تحت آزمايش نشت قرار مي گيرند و سپس اجازه ي خروج از كارگاه براي آنها صادر مي گردد .

 
 

 

يه ها ، حباب ، چين و چروک وگودي ، برآمدگي كه بررسي هاي چشمي شامل رويت پليسه ، سوراخ ، ترک ، جدايي ال 

% كل سطح 4% ضخامت مخزن مجاز بوده و عيوب ظاهري تا03موارد مذكور در صورت عدم تاثير در آب بندي تا ميزان 

 تماس با آب مجاز بوده مي باشند .
 

 
 

 

 صورت مي گيرد . ASTM D3299و ASTM D4097تست و آزمايشات بر روي مخازن مطابق با استانداردهاي  
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 از نوع قابل حمل ابعاد و احجام مخازن فایبرگالس آکفا  
 در جدول يك به ابعاد و احجام مخازن پرتابل آكفا اشاره شده است . 

متر متغير بوده و صرفا محدود به اعداد داخل جدول مي باشد اما طول مخازن بصورت  1قطر مخازن از اعداد يك متر تا  

 متر و بصورت كسر واحد و اعشاري قابل انتخاب بوده كه منجر به احجام كامال متفاوتي خواهد شد. 40تا  4آزاد از 

 .مکعب دراين مخازن قابل دسترس  مي باشدمتر  443تا  4/3همانگونه كه ديده مي شود حجم  

 

  TABLE 1حجم مخازن پرتابل آریا کاوان اطلس در اقطار و طولهای مختلف
 

ARIA KAVAN  ATLAS  PORTABLE GRP TANKS VOLUME LIST 
 

No. 

Tank 

DN 
Tank Length 

(mm) 
(m) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 500 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 

2 600 0.3 0.6 0.8 1.1 1.4 1.7 2.0 2.3 2.5 2.8 3.1 3.4 

3 700 0.4 0.8 1.2 1.5 1.9 2.3 2.7 3.1 3.5 3.8 4.2 4.6 

4 800 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 

5 900 0.6 1.3 1.9 2.5 3.2 3.8 4.5 5.1 5.7 6.4 7.0 7.6 

6 1000 0.8 1.6 2.4 3.1 3.9 4.7 5.5 6.3 7.1 7.9 8.6 9.4 

7 1200 1.1 2.3 3.4 4.5 5.7 6.8 7.9 9.0 10.2 11.3 12.4 13.6 

8 1400 1.5 3.1 4.6 6.2 7.7 9.2 10.8 12.3 13.8 15.4 16.9 18.5 

9 1600 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.1 14.1 16.1 18.1 20.1 22.1 24.1 

10 1800 2.5 5.1 7.6 10.2 12.7 15.3 17.8 20.3 22.9 25.4 28.0 30.5 

11 2000 3.1 6.3 9.4 12.6 15.7 18.8 22.0 25.1 28.3 31.4 34.5 37.7 

12 2200 3.8 7.6 11.4 15.2 19.0 22.8 26.6 30.4 34.2 38.0 41.8 45.6 

13 2400 4.5 9.0 13.6 18.1 22.6 27.1 31.7 36.2 40.7 45.2 49.7 54.3 

14 2600 5.3 10.6 15.9 21.2 26.5 31.8 37.1 42.5 47.8 53.1 58.4 63.7 

15 2800 6.2 12.3 18.5 24.6 30.8 36.9 43.1 49.2 55.4 61.5 67.7 73.9 

16 3000 7.1 14.1 21.2 28.3 35.3 42.4 49.5 56.5 63.6 70.7 77.7 84.8 

17 3400 9.1 18.1 27.2 36.3 45.4 54.4 63.5 72.6 81.7 90.7 99.8 108.9 

18 4000 12.6 25.1 37.7 50.2 62.8 75.4 87.9 100.5 113.0 125.6 138.2 150.7 
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 مشخصات مکانیکی مخازن فایبرگالس آکفا:

با توجه به اينکه مشخصات مکانيکي مخازن آرياكاوان اطلس به ساختار )لوله(بدنه بستگي دارد، لذا انواع مخازن توليدي با 

سفتي حلقوي متفاوت داراي خواص مکانيکي گوناگوني مي باشند. در جدول ذيل گستره خواص مذكور اقطار ، فشار كار و 

 ارائه شده است.

 

 Mpa 443-43 مقاومت كششي

 Mpa 71433-7433 مدول االستيسيته كششي

 Mpa 133-33 مقاومت خمشي 

 Mpa 71433-0933 مدول االستيسيته خمشي

 Mpa 033-33 مقاومت فشاري

 

  بندی مخازن فایبرگالس از نظر ساختار :طبقه 

 قابل حمل ) بدون فشار و تحت فشار( تك جداره GRP مخازن .4

 ويژه مواد نفتي  دو جداره GRP مخازن .0

 بصورت ساخت در محل پروژه GRPمخازن بزرگ .7

 

  تک جداره : GRPمخازن  -4

اين در اينگونه مخازن بدنه منبع استوانه اي داراي يك جدار همگن در ضخامتهاي مختلف مي باشد و روش ساخت آن در 

كه داراي مقاومت بسيار باال در مقابل  و يا قالبگيري دستي بوده( Filament windingالياف پيچي ) به روششركت 

در دوسر مخزن ( Capفايبرگالس استوانه اي از دو كالهك)فشارهاي هيدرواستاتيك و تغييرات دمايي مي باشد.منبع 

 .تشکيل مي شود 

 .اين مخازن بصورت عمودي وافقي ) با پايه و بدون پايه ( و به صورت دفني و رو زميني ساخته مي شوند 

 .مخازن فوق بنابه درخواست مشتري بصورت تحت فشار نيز ساخته خواهند شد 

 

  :                                                                               ویژه مواد نفتی  دو جداره  GRPمخازن  -0

مخازن دو جداره از دو ديواره تشکيل شده اند كه ديواره داخلي در تماس مستقيم با مواد خورنده مي باشد و بين جدار 

 ،هشدار خواهند داد. تي كه در صورت وجود نش نمودهشداردهنده نصب  مي توان سنسورهايداخلي و بيروني 

 اين مخازن براي نگهداري انواع مواد نفتي و اشتعال زا قابل استفاده مي باشند. 

 مخازن دو جداره بصورت پايه دار و بدون پايه وبصورت دفني و يا رو زميني قابل ساخت مي باشند. 

 

 

 
 



     شرکت آریا کاوان شرق اطلس ایرانیان                                                راهنمای فنی مخازن فایبرگالس آک           

 

www.akpipe.com            TEL : 0098 513 8422783    FAX : 0098 513 8430444    
 

 
 

 مخازن بزرگ قابل ساخت در محل پروژه :  -3

 بصورت عمودي و رو زميني ودر محل پروژه ساخته مي شوند.اين مخازن  

متر  4333متر مکعب بصورت يکپارچه و در احجام باالتر از  0333متر مکعب تا  033اين مخازن در احجام از  

 متر مکعب يا بيشتر قابل توليد هستند. 3333مکعب بصورت چند بخشي تا حجم 

 د اين نوع مخازن داده شده است .در پايان اين كتابچه توضيحات جامعي در مور 

 

 : مزیت مخازن دو جداره 

فاكتورهاي زيادي وجود دارند كه اينگونه مخازن جهت ذخيره مواد آلي و نفتي برتري دارد.مخازن دو جداره آكفا ضد 

ركيبات فرسايش و خوردگي مي باشد كه به دليل وجود تركيبات بسيار مقاوم جهت ذخيره سوخت و مواد پتروشيمي و نيز ت

 بنزين الکلي مي باشد.

 ايمني خيلي باال در مخازن دو جداره كه امکان هرگونه نشتي و يا خطرات جانبي ناشي از آن را از بين  مي برد  -

مخزن دو جداره در واقع مي تواند كار دو مخزن فايبرگالس را بصورت توام در جهت ذخيره مواد و ايمني انجام دهد به اين  -

صورت وجود هرگونه نشتي و يا هرگونه حادثه كه منجر به وجود نشت در ديواره اول و ديواره دوم از ماده داخل معني كه در 

 مخزن نگهداري خواهد كرد  و به اين ترتيب از اتالف مواد سوختي و نيز حوادث خطرزا جلوگيري بعمل مي آمد.

 بوده و لذا نسبت به انجماد كامالً ايمن مي باشد.مخزن دو جداره مجهز به سيستم خنثي سازي الکتريسيته ي ساكن  -

 

 بارگیری ، حمل و تخلیه ی مخازن پرتابل 
 مخازن رو زمینی-الف

 مخازن روزميني به دو صورت عمودي و افقي توليد مي شوند كه شرايط هر يك متفاوت مي باشد . 

 

 بارگیری حمل و تخلیه مخازن روزمینی با پایه یا بدون پایه

بارگيري مخازن عمودي و افقي با يکديگر تفاوتي ندارند و بايستي تمامي مخازن بصورت افقي روي تريلي قرار گيرند و  

 حتما با تسمه هاي برزنتي به كف تريلي مهار شوند .

كار مخازن بر روي تريلي بايستي بر روي يك سطح كامال صاف و فاقد هر گونه برآمدگي و تيزي قرار گيرد و بهترين  

قراردادن مخازن بر روي تيرک هاي چوبي به عرض و ضخامت مناسب مي باشد كه هم تحمل وزن مخازن را داشته و هم به 

 مخازن آسيب نرسانند .

سانتيمتر و ضخامت مناسب بوده و براي محافظت بيشتر از صفحه هاي پالستيکي ،  40تا  3تيرک ها بايستي داراي عرض  

 خزن و تيرک استفاده شود .جي آر پي يا موكت بين م

 متر باشد و نبايد تيرک در مركز مخزن قرار گيرد . 7فاصله ي تيرک ها از هم نبايد بيشتر از  

 تيرک ها بايستي به دو انتهاي مخزن نزديك باشند . 
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بسيار ضخيم در صورت عدم استفاده از تيرک چوبي بايستي كف تريلي كامال صاف بوده و مخزن بر روي پله يا موكت   

 قرار گيرد.

 

 
به ازاي هر تيرک بايستي از يك تسمه استفاده شود و اين تسمه بايستي هر چه نزديکتر به محل تيرک و تکيه گاه نصب  

 شود .

 
 

در صورت عدم استفاده از تيرک چوبي مي توان از الستيك فرسوده ي خودروها به شکلي كه نشان داده شده در زير  

مخزن استفاده كرد تا بدنه ي مخزن با كف تريلي تماس نداشته باشد و براي اينکار از موارد مشابه الستيك نيز مي توان 

  استفاده نمود .

 
 

 سانتيمتر باشد. 44ي يك تريلي بارگيري مي شوند نبايد كمتر از فاصله ي چند مخزن كه بر رو 

براي بارگيري يا تخليه ي مخزن نبايد از كشيدن يا غلطاندن يا سر خوردن استفاده شود و صرفا بايستي از جرثقيل كمك 

 گرفته شود و هرگز نبايد مخزن پرتاب يا به آن ضربه وارد شود .
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تسمه هاي برزنتي  از بايستي  زنجير استفاده كرد و صرفا  يا  از كابل  نبايد  يي آن هرگزبراي بلند كردن مخزن و جابجا  

 با عرض زياد براي اين منظور كمك گرفت .

 
 

هرگز نبايد تسمه ها را به اتصاالت مخزن متصل كرد و بايستي تسمه ها به دور مخزن حلقه زده و محکم شوند و يا در  

 برخي مخازن كه داراي قالب و دستگيره مخصوص حمل و نقل هستند از اين تجهيزات براي جابجايي استفاده نمود .

 ن قرارداد چون به اليه ي داخلي آسيب خواهد رسيد.هنگام حمل نبايد هيچ قطعه يا تجهيزاتي را درون مخز 

مخازن كوچك را مي توان بر روي يك پالت چوبي بوسيله تسمه كامال متصل نمود و سپس پالت را به روي وسيله نقليه  

 منتقل كرد .

 

 

 

 
 

 نکات مهم در تخلیه مخزن و جاگذاری در محل مورد نظر :

جرثقيل كامال از زمين بلند شود و يا  بايستي مخزن اطلس براي بلند كردن مخازن از حالت افقي به حالت عمودي يا 

بايستي سطح نرم و ضخيم مانند پد الستيکي زير مخزن قرار گرفته و سپس با جرثقيل جابجا شود .اما در مورد مخازن 

 عمودي پايه دار فقط بايد به روش اول عمل شود .

 گام اتصال لوله به فلنجهاي ورودي يا خروجي بايستي حتما زير لوله ها ساپورت قرار دهيد .هن٭

 مخزن را هنگامي كه پر است به هيچ عنوان جابجا نکنيد.٭
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مخزن توليد شده فقط جهت ذخيره آب شرب مي باشد ، لذا هيچ گونه افزودني كه ماهيت آب شرب را تغيير دهد به آن ٭

 اضافه نکنيد.

تسمه هاي برزنتي با   از بايستي  زنجير استفاده كرد و صرفا  يا از كابل نبايد  ي بلند كردن مخزن و جابجايي آن هرگزبرا٭

 عرض زياد براي اين منظور كمك گرفت .

 

 
 

 
 مخازن بايستي حتما از دو نقطه بلند شوند و بلند كردن مخزن از يك نقطه مجاز نيست . 

 

 
 .شکل هاي ارائه شده  روش هاي صحيح حمل و نقل مخازن را نشان ميدهند  
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 :نصب مخازن رو زمینیب( 

مخازن افقي با يستي بر روي پايه ي مخصوص كه از قبل طراحي و به بدنه ي مخزن متصل شده قرار گيرند و مخازن  

عمودي بايستي بر روي يك بستر نرم و مقاوم كه كامال صاف و عاري از هرگونه جسم نوک تيز باشد مستقر شوند و توصيه 

 د.مي شود زير مخزن از پد پالستيکي يا موكت استفاده شو

 
 

 

كابل هاي  اطلس مخازن عمودي داراي پايه يا بدون پايه ي فلزي يا سکوهاي بلند و اسکله فلزي بايستي بصورت مضاعف  

فلزي به سطح زمين مهار شوند ، كه اين مهم از طريق اتصال كابل به محل هاي خاصي در مخزن كه از قبل تعبيه شده به 

 ه اند ، صورت مي گيرد .ساپورت هاي بتني كه در زمين مستقر شد

 
كابل در مخازن درون ساختمانها بايستي ساپورت هاي ديگر از حركت جانبي مخازن  اطلس در صورت عدم امکان مهار  

 جلوگيري كرد .

نبشي هاي عريض كه قبال به  بدنه ي آن متصل شده به فونداسيون مخزن كه قبال  اطلس در مخازن عمودي بايد مخزن  

 ها آماده سازي و بر روي آنها صفحه پليت و بولت كار گذاشته شده ، متصل شود. مطابق نبشي

برابر قطر ، استفاده از كابل و ساپورت ضرورت ندارد مگر مهندسين مشاور پروژه  4,4در مخازن عمودي با ارتفاع كمتر از  

 اينکار را الزامي كرده باشند .

ويژگيهاي مخزن به لحاظ نصب بايستي قبال به اطالع اين شركت رسيده باشد و اال مخازن عمودي بدون نبشي هاي فلزي  

 و بدون محل استقرار كابل ، ساخته و تحويل مي شوند.
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 مخازن عمودي كه داراي پايه ي فلزي هستند بدو صورت اسکله دار و بدون اسکله قابل ساخت و تحويل هستند كه در 

نوع اسکله دار بايستي مخزن با نبشي هاي فوق الذكر به كف اسکله متصل گردد و در هر دو نوع بايستي پايه هاي فلزي به 

 فونداسيون بتني كه در زمين تعبيه شده بصورت فني متصل گردند.

 نصب مخازن دفنی )زیر زمینی(  ج(

 مخازن فايبرگالس عمودي و افقي را مي توان بدون پايه در زمين دفن نمود. 

 عمق دفن تابع نوع خاكريزي اطراف مخزن و نوع ترافيك بر روي مخزن متغير است . 

در مخازني كه بار ترافيکي بر روي آنها وجود دارد بايستي حتما از مصالح شکسته با قطر كمتر از يك دوم اينچ براي پر  

 سانتيمتر روي تاج مخزن را بپوشانند. 13ردن اطراف مخزن استفاده شود اين مصالح بايستي تاك

 

 

 

 در جدول آتي عمق دفن مخازن ذكر شده است . 

 

  TABLE2جدول عمق دفن و پوشش روی مخازن فایبرگالس پرتابل آک
 

 حداقل پوشش روی مخزن

 (mm) 

 قطر مخزن

(mm) 

 بدون بار ترافیکی 

(mm) 

 همراه با ترافیک

(mm) 

 933 433 4333كمتر از 

 933 433 0333تا  0133

 4333 433 0033تا  7333

 4033 433 7133تا  1333
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ميليمتر بيشتر باشد و قطر سنگدانه  49قطر سنگدانه ها در خاک محل كه بعنوان خاكريز از آن استفاده مي شود نبايد از  

 ميليمتر باشد. 40ي شکسته نبايد بيشتر از 

 

 

 
رطوب سانتيمتر با آب اپتيمم م 44چنانچه از خاک محل براي پر كردن اطراف و باالي مخزن استفاده ميشود بايستي هر  

 و تحت تراكم استاندارد قرار گيرد.

چنانچه نمي توان عمق دفن و ميزان مصالح روي تاج لوله را رعايت كرد استفاده از دال بتني بر روي مخزن الزامي است  

سانتيمتر فاصله داشته و بين آن از مصالح شکسته مشروحه در قبل استفاده  73كه بايستي اين دال با تاج مخزن حداقل 

 د .گرد

مخازن افقي بدون پايه كه در زير زمين بدون خاكريزي رها مي شوند بايستي همانند مخازن روزميني مهار شوند و براي  

 اينکار بايستي از تسمه و ساپورتهاي بتني كمك گرفت.

 

 در شکل هاي ارائه شده  ساپورتهاي بتني و نحوه ي نصب مخازن دفني نشان داده شده است . 

 

  
 

 

 



     شرکت آریا کاوان شرق اطلس ایرانیان                                                راهنمای فنی مخازن فایبرگالس آک           

 

www.akpipe.com            TEL : 0098 513 8422783    FAX : 0098 513 8430444    
 

 
 

مخازن دفني كه با آب زيرزميني مواجه خواهند شد حتي در صورتي كه بعدا مدفون خواهند شد بايستي با تسمه و  

ساپورتهاي بتني به زمين مهار شوند . در اينگونه مخازن بايستي قبل از دفن مخزن ، آب زيرزميني تخليه و سپس خاكريزي 

 با مصالح شکسته صورت پذيرد.

 
 

 

بايستي با استفاده از تيرک چوبي يا دسته ي چوبي بيل ، مصالح به زير مخزن هدايت شده تا فضاي خالي هنگام خاكريزي  

 از مصالح وجود نداشته باشد.

 
 

 

 43براي استفاده از سيال داخل مخازن يا تخليه ي سيال ، بهتر است از طريق لوله ي مخصوص كه با كف مخزن  

 سانتيمتر فاصله دارد ، عمل تخليه يا آبگيري صورت پذيرد.

 
 سانتيمتر باشد . 03فاصله مخازني كه در كنار يکديگر قرار مي گيرند نبايد كمتر از  
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سانتيمتر با ديوار ترانشه فاصله  14ي( بايستي به گونه اي باشد كه مخزن از هر طرف حداقل عرض ترانشه )خاكبردار 

سانتيمتر ترجيح دارد و در خاكهاي بسيار سست بايستي اين فاصله به اندازه ي قطر مخزن  03داشته باشد كه فاصله ي 

 انتخاب شود.

 فاصله ي دو ترانشه ي مجاور بايستي حداقل يك متر باشد .

در صورت وجود ديواره ي ترانشه ي مستحکم )بتني يا سن  چين(مي توان فاصله ي مخزن و ديواررا كاهش داد ،البته تا ٭

 .حدي كه بتوان در اطراف مخزن از مصالح پركننده استفاده نمود

 
اين موضوع را در مخازن دو جداره ويژه سوخت چنانچه سوخت از جدار اول به جدار دوم نشت كند سنسور هشدار دهنده 

منعکس مي كند لذا بايستي اين سنسور در مکان مناسبي درون دال بتني از قبل نصب و مکان آن معين شده باشد و يا 

 سنسور از طريق كابل به تابلوي مخصوص فرمان دهد.

 

 
 

 

 اتصاالت ، شیرآالت و ورودی های مخازن ، منهول و انشعابگیری 
 

كليه ي اتصاالت و ورودي و خروجي مورد نياز در مخزن طبق سفارش مشتري قابل اتصال به مخزن فايبرگالس مي باشد  

 نقشه به اين شركت ابالغ گردد . اطلس كه بايستي قبل از ساخت نوع آنها ترجيحا 

ساخته و نصب خواهند  GRPجنس  بر روي مخزن امکان نصب هر نوع فلنج با هر نوع استاندارد وجود دارد كه فلنج ها از 

 شد.

ورد نياز امکان شستشوي مخزن فلنج كور بر روي ورودي آرم رو)منهول در صورت لزوم( نصب خواهد شد كه در مواقع م 

 كارگران فراهم گردد . اطلس
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است و توصيه  در مخازن دفني امکان ورود به مخزن يا دسترسي به ورودي ها از طريق لوله هاي فايبرگالس قابل انجام 

 مي شود طبق دتايل ها و جزئيات اجرايي اين شركت و مطابق تصاوير و شکل هاي اين دفترچه صورت پذيرد.

 در صورت هر گونه سوال يا ابهام لطفا با دپارتمان فني گروه آريا كاوان تماس حاصل فرماييد . 

 

 حفاظت از مخازن فایبرگالس  

 

 حفاظت از مخازن تک جداره آکفا:  

 مقاوم كامالً خاک مجاور و جوي عوامل از حاصل خوردگي مقابل در اطلس كاوان آريا شركت توليدي فايبرگالس هاي لوله

 مورد نياز نمي باشد. خوردگي برابر در فايبرگالس اتصاالت و لوله حفاظت براي تمهيداتي گونه هيچ لذا ، بوده

 خوردگي دربرابر لوله حفاظت مهمي در بسيار نقش فايبرگالس هاي لوله خارجي و داخلي سطوح روي بر موجود رزين قشر

 موجرب  تنهرا  نره  مرذكور  قشر به صدمه آمدن وارد از جلوگيري منظور به كار مراحل تمامي در الزم اصول رعايت لذا ، دارد

 از جلوگيري براي امر اين بلکه گردد مي خارجي بارهاي و داخلي فشار مقابل در لوله مقاومت و هيدروليکي مشخصات حفظ

 هراي  لولره  مرورد  در. اسرت  برخروردار  بسرزايي  ازاهميرت  نيرز  لولره  جداره دهنده تشکيل داخلي مختلف هاي اليه تخريب

 آريا شركت كارشناسان با حتما بايستي ، گيرند مي قرار آفتاب مستقيم نور برابر در طوالني زمان مدت براي كه فايبرگالس

  مشورت ستو كاوان

 مواد ضد اشعه ماورا  بنفش استفاده مي گردد. از هايي لوله چنين خارجي اليه در معموال . گردد

 حفاظت از مخازن دو جداره آکفا: 

بدليل اينکه از موادي ساخته شده اند كه جدار بيروني و داخلي آن بسيار مقاوم به عوامل خورنده مي باشد هيچ نيازي به 

نشتي و خوردگي وجود ندارد.نتيجتا نگهداري اين مخازن كامال رايگان و نياز به پوشش و يا تستهاي دوره اي جهت كنترل 

هزينه اضافي جهت نگهداري ندارد.حتي در مواقعي كه قرار است مواد شيميايي و پتروشيميايي داخل مخزن تغيير كند نيز 

 آن ذخيره كرد. در موارد معمول مي توان مواد سوختي را از داخل مخزن تخليه و سوخت ديگري را داخل

 

 در مخازن دو جداره : کنترل نشتی 

% درباره كنترل جدار داخلي مخازن دفني را در اختيار قرار 433سيستم كنترل نشتي در مخازن دو جداره ضمانت  

توسط اشخاص كنترل و  بايستي مخازن درون زمين اًهستند و دائم يميدهد ، مخازن استيل فاقد چنين سيستم

 عمالً ممکن نبوده و نشت در اين مخازن غير قابل شناسايي است.بازبيني شوند كه 

مخازن دفني دو جداره نيز طوري طراحي شده اند كه بدون مشکل در گودال هاي خشك و يا پرآب به راحتي  

قابليت نصب دارند به اين معني كه در صورت نصب صحيح مي توانند مقاومت خوبي در مقابل بحران هاي طبيعي و 

 مانند خشکي و يا آب گرفتگي داخل زمين از خود نشان دهند. غيرطبيعي
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 طول عمر مخازن دو جداره : 

مخازن دو جداره آكفا كه دفني مي باشد مي توانند بعنوان مخازن ذخيره سوخت)بنزين( ، مخزن بنزين هواپيما )مخزن 

 شده استفاده شود. هاي تعريفسوخت ، سوخت ديزل ، آب شرب و آب فاضالبي در محدوده ، ذخيره بنزين الکل 

مخازن فايبرگالس دو جداره درمقابل عوامل خورنده خارجي نيز غيرقابل نفوذ است كه باعث مي شود هر گونه نگراني 

 باعث خوردگي متاثر از آلودگيها و عوامل خارجي و يا نشت مخزن را از بين مي برد.

 

 انبارش مخزن فایبرگالس تا زمان نصب 
 

تخليه تا نصب بايد توجه كنيد مخزن از ارتفاع هرچند كم سقوط نکند يا غلطانده  نشود و يا تحت فشار  در فاصله زماني

قرار نگيرد.مخازن فايبرگالس هرگز نبايد در محل سنگالخي و ناهموار نگهداري شوند و محل انبارش  مخزن بايستي 

 ن و جابجايي مخزن نگردد.محلي با خاک نرم و دور از محل وزش باد شديد باشد كه باعث لغزيد

براي حفاظت از مخزن فايبرگالس در زمان انبارش تا زمان نصب مي توان از تاير هاي الستيکي را مانند شکل به مخزن 

تکيه داد و نيز ميتوانيد  مقداري ماسه اطراف مخزن انباشته كرده تا مانع جابجايي مخزن در مقابل بادهاي شديد 

 ات احتمالي تا زمان نصب اطراف مخزن را با نايلون ضخيم بپوشانيدباشيد.جهت جلوگيري از صدم
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 ضمیمه  ی شماره یک

 مخازن بزرگ فایبرگالس بصورت تولید در محل پروژهاطالعات فنی 
 متر مکعب 0222تا  022حجم 

 
 

 
 

اين نوع مخزن  با مخزني كه در داخل كارخانه ساخته مي شود كامالً متفاوت است ، بنابراين   از آنجا كه پروسه ساخت

 ويژگي هاي متفاوتي نيز به لحاظ نصب و حفاظت در مورد آنها به شرح ذيل وجود دارد .

 

 

 فونداسیون -1

در شه ي ذيل با قالبگيري فلزي يا آجري طبق نقطبق نقشه ي ارائه شده توسط اين شركت فونداسيون بتني  -4-4

 .محل ساخته خواهد شد 
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 لوله هاي اتصالي مورد نياز بايستي قبالً در داخل فونداسيون بتني كارگذاشته شوند. -4-0

 

            
با اليه چيني دستي   hand lay upسطح فوقاني فونداسيون بتني به روش  ساختن فونداسيون مخزن,پس از  -4-7

 .گرددضخامت معين كامالً عايق مي 

     

     

در وضعيت معمولي ، مخازن بزرگي كه در محل ساخته مي شود احتياجي به طراحي مهار ندارند ، اما  -4-1

            در اقطار و ارتفاعهاي بيشتر از قطر مخزن الزم است براي مخزن ، مهار نيز تعبيه گردد.
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 نکات مورد توجه جهت نصب :  -0-0

a.   فونداسيون مخزن راست و مستقيم وبا سطحي صاف مسطح بتن ساخته شود.اكيداً الزم است 

b.  فلنج هايي كه به مخزن متصل مي شوندنبايد باعث ايجاد تنش به مخزن شوندولذا بايستي حتماً اين فلنج ها و لوله

 نشود . هاي متصل به آنها در صورتيکه  فلزي هستند بوسيله پايه به زمين مهار شوند تا فشاري به مخزن وارد

 

 مخزن :   تست -0

پس از كنترل شيرآالت و فلنج ها ، با استفاده از پمپ داخل مخزن را پر از آب مي گردد ، در هنگام پركردن  -0-4

 مخزن ، احتمال دارد صداهايي شنيده شود كه ، اين يك پديده كامالً طبيعي است و جاي نگراني نخواهد بود .

ساعت آب در آن نگهداري مي شود ،در اين مدت بازديد براي كشف  13بعد از اينکه مخزن پر از آب شد ،  -0-0

 نشتي ادامه خواهد داشت .

 نکات مورد توجه و توضیحاتی در مورد استفاده از مخزن  -3

اكيداً توصيه مي شود از فشار اضافي يا فشار منفي جلوگيري شود . در مراحل زهکشي يا اضافه كردن مايعات  -7-4

 بايد شير تخليه باز باشد .

كيداً توصيه مي شود طبق مفاد قرار داد عمل كرده و مخزن كه طبق شرايط مندرج در  قرار داد طراحي شده ا -7-0

نبايد بدون موافقت دپارتمان فني ، در  درجه حرارت و درجه غلظت متفاوت مورد استفاده قرار گيرد و نبايد 

 نوع سيال درون مخزن تغيير نمايد .

، شيرهاي متنوع خاص يا تجهيزات  mixerاد ، نبايد تجهيزات اضافي  نظير عالوه بر موارد مندرج در قرار د -7-7

 قابل ارتعاش و غيره ، در مخزن نصب گردد. 

هنگام تست وتميز كردن داخل مخزن ، پرسنل مربوطه بايد كفش يا چکمه با كفي نرم پوشيده و هنگامي كه از  -7-1

در تماس با مخزن هستند با تکه هاي نرم و لطيف  نردبان استفاده مي شود به طور يکنواخت تمام مکانهايي كه

پوشيده شود تا از خط افتادن روي سطح آن جلوگيري شود و در محيط كار از ابزار و اشيا  سخت و داربست يا 

 نصب كه با مخزن برخورد كند نبايد استفاده شود .

 محصوالت فايبرگالس نبايد به منابع آتش نزديك و يا در تماس با آن باشند. -7-4

 نردبان  -7-3 

مي توان از جنس فلز و بصورت  به يك نردبان در كنارخود نياز  دارد ، اين نردبان  را  حتما يك مخزن بزرگ -7-3-4

 ساخت و به مخزن متصل نمود .پوشش محافظ با راست و مستقيم همراه 

وسط نردبان يك سکو جهت استراحت كارگرها نصب مي در ،  باشد يا بيشتر متر 43اين نردبان  ارتفاع  زماني كه البته

 شود . 

 د .گردمي نصب  ي جان پناه نرده در دور تا دور سقف مخزن نيز 
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سطح ديواره  ي بدنه مخزن  چسبيده و محکم شده و فاصله ي آن از هين نردبان راست و مستقيم با ديوارا -7-3-0

باشد .وحداكثر  mm 300از هم بايد  ان له ها در پلکپر فاصله  باشد . حداكث mm 180مخزن تا پلکانها حداقل بايد 

 )نردبان بايد توسط اين شركت ساخته ونصب گردد( كيلوگرم در نظر گرفته شود 93منفي نردبان بايد بار 

 وشش داده شود .پنردبان بايستي با مواد ضد زن   -7-3-7

 ويژگي هاي مخزن -1-3

مسطح و براق و لغزنده باشد ، حباب ، عيب و نقص ، كيفيت خراب ، سوراخ سطح داخلي مخزن بايد صاف و  -1-3-4

 جدايش اليه ها  و تركها نبايد در كيفيت ومقاومت مخزن  تاثير بگذارد .

 % ضخامت طراحي شده باشد.33,4حداقل ضخامت مخزن نبايد كمتر از  -1-3-0

% قطر اسمي  ±4باشد ، تلورانس قطر داخلي در محدود  درجه 4زاويه مخروطي ديواره داخلي مخزن نبايد بيش از  -1-3-7

 است .

 % تلورانس نسبت به ارتفاع طراحي برخوردار است. ±4ارتفاع مخزن نيز بيشتر از  -1-3-1

 درصد رزين هر اليه ازمخزن بايد مطابق با پروسه طراحي و دانش فني انحصاري مخزن باشد. -1-3-4

 ر بايد مطابق با قواعد جدول ذيل باشد. خاصيت مکانيکي اليه استراكچ -1-3-0

 محدوده واحد ويژگي رديف

gr/cm وزن مخصوص 4
3 0,4-4,9 

 ≥Mpa 04 كشش محوري 0

 ≥Mpa 437*4,4 مدول االستيسيته كشش محوري 7

 ≥Mpa 043 كشش حلقوي  1

 ≥Mpa 431*0,0 مدول حلقوي  4

 ≥Mpa 043 مقاومت خمشي  0

 

ناشي از ارتفاع سطح مايع است  كه به آن ماكزيمم فشار كاري  بزرگ  برابر است بافشار فشار طراحي در مخازن -1-3-3

هم اضافه مي شود. در هنگام تست وبازرسي مخزن نبايد  50mmو انديکس درجه خال  ستون آن  150mmستون آب 

 هيچ نشتي بروز نمايد.

 باشد. 73سختي باركول مربوط به سطح مخزن از نوع پلي استر نبايد كمتر از  -1-3-3

 

فايبرگالس متصل شده به مخزن لوله هاي فلزي و فلنجهاي فلزي متصل ميگردد حتما  فلنجهايچنانچه به  -1-3-9

 بايستي بار وارده به آنها از طريق ساپورتهاي فلزي به زمين متقل گردد تا هيچ نيرويي به فلنج و به مخزن وارد نگردد.
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 انواع تست مورد نیاز  -4

 اندازه گيري سايزها  -1-4

 اندازه گيري قطر داخلي مخزن :  -1-4-4

قسمت انتهايي بدنه مخزن ، قسمت وسط و محيط بيروني را  سه بار اندازه  0با استفاده از مترهاي معمولي 

 گيري مي نماييم تا ميزان متوسط براي آنها  بدست آيد . 

 د .اندازه گيري ارتفاع مخزن : با استفاده از متر مطابق فوق عمل مي شو -1-4-0

 اندازه گيري ضخامت اليه بيروني ، اليه استراكچر ، اليه آستر داخلي بدنه مخزن وسقف مخزن : -1-4-7

 ( در قسمت بريده شده مي توان ضخامت واليه ها را اندازه گيري كرد .man holeاز محل منهول )  

 اندازه گيري ضخامت ديواره مخزن و كاور : -1-4-1

محدوده ورودي فلنجها را اندازه مي گيريم ، سه دفعه اين كار را انجام مي دهيم  با استفاده از كوليس ضخامت

 تا ميزان متوسط بدست آيد .

 تست مواد مصرفي   -1-0

 مقدار رزين و الياف : از روش سوزندان در كوره قابل محاسبه مي باشد. -1-0-4

 

 تست خاصيت مکانيکي  -1-7

نمونه گرفته و طبق استاندارد مربوط كشش را تعيين كشش در جهت حلقوي : از محل سوراخ فلنج  -4-7-4

 مي كنيم .

 تست نشتي و نفوذپذيري :  -1-1

ساعت از اتمام نصب مخزن ، مي توان تست مخزن پر از آب را به مرحله  اجرا در آورد ، آبي كه 01بعد از 

ايستي طي دو مرحله را با آب  پر متر است ، ب0استفاده مي شود  بايد تميز باشدو زماني كه ارتفاع بدنه كمتر از 

ساعت باشد وهنگام خالي كردن ، آب بايد به  0كرد و فاصله هر دفعه تخليه شود. پركردن هنگام  نبايد كمتر از 
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طور يکنواخت و آهسته تخليه شود ، در هنگام  پر كردن مخزن بايستي همزمان نشتي مخزن ووضعيت 

ساعت بايستي كنترل وبازبيني ادامه 13پر كردن مخزن حداقل  تغييرات مخزن بازبيني و چك شود ، بعد از

 يابد.

 تست سختي باركول :  -1-4

 ذيرد.پسختي باركل بدنه مخزن بايستي با دستگاه تست باركل انجام 

 تست تحمل فشار  سقف مخزن:  -1-0

به طور دلخواه يك  100mm *100mmدر باالي مخزن در سطح بيروني سقف مخزن به مساحت 

 كيلوگرم(44وارد مي كنيم ، سپس تغييرات پايدار و ترک خوردگي را چك مي كنيم .)بارگذاري 1110Nبار

 تست ظاهر بيروني مخزن :  -1-3

 به روش چشمي  وضعيت ظاهر بيروني مخزن را چك مي كنيم .

 قواعد تست :  -4

 تست هاي نهايي  -4-4

 مواردي كه بايد تست شود . -4-4-4

سختي  وآيتم هاي نظير، ظاهر بيروني ، اندازه ارتفاع و قطر ، نشتي  بعد از تکميل شدن مخزن ، براي هر يك از

 باركل  تست ها را انجام مي دهيم . 

  پذيرش نهاييقواعد  -4-4-0

 تست سه دفعه قابل تعمير ومرمت مي باشد و بعد از  تا شته باشد  مخزن اگر در ظاهر بيروني نشتي وجود دا

 صورت ميگيرد. .و عدم وجود نشتي , تاييد نهايي مجدد

 طابق با نياز نباشد نيز تا سه دفعه مخزن قابل تعمير و مرمت خواهد بود.م  barcolچنانچه سختي باركول  

 دفترچه راهنما و عالئم  -0

 عالئم  -0-4

در محل مشخصي از مخزن  بايد به طور دقيق مشخصاتي كه در زير آمده است به وضوح ديده شود ، نام 

 مارک تجاري ، نام كارخانه توليد كننده، آدرس كارخانه و تاريخ توليدكاال ، ثبت عالمت ، 

باشد . توضيح كاال بايد شامل  وتوضيح استفاده از كاال  ضميمه تاييديه كاالداراي مخزن بايد  -0-0

 محتويات زير باشد : 

a.  نکات مورد توجه در استفاده از كاال 

b.  روش تعمير و نگهداري كاال 

c. ه از كاال شرايط محيطي استفاد 
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 و تست نهایی تولیداقدامات بعد از -0

 بررسی ضخامت الیه ها -0-0

 linerالیه ی الینر 

 ميليمتر ميباشد. 4-7با نام الينر نامگذاري شده و ضخامت آن تابع قطر و ارتفاع مخزن بين  اليه  اول 

مي باشد چون اين اليه  بايد در مقابل خوردگي شيميايي مقاومت كند .   0.5mm-0.25رزين به ضخامت

در برابر خوردگي  و از نوع مقاوم surface mat شامل رزين و الياف تقويت كننده با نام مواد اوليه 

 باشد.مي  درصد 33در اين اليه  بيشتر از   مقدار رزينمعموال باشد. مي ( c glassشيميايي)

 structureاليه استراكچر 

بايد حداقل مورد  نياز  structureتقويت مي شود . ضخامت   پيوسته )دايركت(  roving الياف  اين اليه با

 . به پايين كاهش مي يابدرا برآورده كند ، در شرايط طراحي پروسه ضخامت ديواره از باال 

 استفاده ضمنا از الياف چاپ روين  بصورت پاشش با دستگاف الياف پاش در اثناي الياف پيچي پيوسته                   

 را افزايش دهد.  گردد تا قدرت استراكچرمي          

 باشد .مي  %40-25 در استراكچر معموال  مقدار رزين مورد استفاده 

 surface layer اليه محافظ بيروني 

 سطح بيروني ديواره مخزن  به منظور مقاومت در برابر اشعه ماورا   بنفش خورشيد يا كاربردهاي ديگر ، 

 . مي گرددپر  UVهمراه با مواد ضد mm 0.25 حدود  توسط يك اليه رزين به ضخامت

 

 و اتصاالت فلنج ها -0                    

  (اتصاالت فلنج ) لوله هاي متصل به فلنج  -3-4

به فلنج و مخزن  hand lay upي متصل به فلنج هاي باالي مخزن بصورت الياف چيني دستي لوله ها

   متصل ميشوند.

 )منهول( آدم رو  فلنج در قسمت  -3-0

و ميتوان آنرا با  گرددمي طراحي ونصب و آدم رو , منهول طبق نقشه , در قسمت باالي مخزن و بدنه مخزن 

 .  فلنج كور مسدود نمود

 خروجي و ورودي سيال  -3-7

و خروجي سيال در قسمت پايين بدنه  موالً در قسمت سقف طراحي مي گرددمع لوله ورودي سيال مخزن را

 خروجي سيال نبايد بزرگتر از ورودي سيال باشد .  . ضمنا مخزن نصب مي شود

 خروجي فاضالب  داخل مخزن  -3-1

 .د مخزن  نصب مي گرد خروجي مت پايين ( پايين ترين قسمت بدنه مخزن )  چسبيده به قسدر 

  ventخروجي هوا   -3-4

 مخزن    را در قسمت باالي  ventبايد با هوا مرتبط شود اين  ي خوددر قسمت باال ثقليفشار  يك مخزن با

باشد .  مخزن ورودي وخروجي قطر لوله ي اين لوله بايد بزرگتر يا مساوي قطر ) سقف( نصب مي كنند ، 

در هنگام خارج كردن فاضالب م يا به وسيله يك شير با هوا مرتبط خواهد شد تا به صورت مستقي ventاين 
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يا ورود سيال به داخل مخزن , ارتباط با هوا را برقرار نموده و از ايجاد خال يا فشار جلوگيري  داخل مخزن و 

 . نمايد

 

 گارانتی مخازن آکفا                                                                                                    

شركت آريا كاوان اطلس مخازن توليدي خود را با توافق خريدار گارانتي نموده و در صورت بروز خسارت ناشي از قصور 

 اين شركت نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود.

بديهي است گارانتي فوق الذكر شامل موارد ذيل نبوده و اين شركت از ارائه گارانتي در خصوص آنها معذور است و ليکن 

 در صورت انجام توافق با خريدار طرح امکان خدمات در قبال دريافت حق الزحمه مربوطه وجود دارد:

 حمل وانبارش نادرست مخزن فايبرگالس 

 نصب و تست نادرست مخزن 

 گي يا ترک در سطح مخزن در اثر ضربات خارجيشکست 

 جابجا كردن مخزن هنگامي كه پر باشد. 

 كشيدن و جابجا كردن مخزن بعد از نصب بدون در نظر گرفتن تمهيدات ويژه 
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