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مخازن فوالدي پیچ و مهرهاي با روش هاي دقیق

مهندسی طرارحی میگردد

بگوهنه اي که  با  استاهنداردهاي،مخارن پیچ و مهره اي با دقت بسیار زیاد طراحی میشود

چه از هنظر مواد ، ابعاد یا مقاومت  منتطبق یا دقیقترAPI , AWWA ,NFPAمعتبر دهنیا 

۱۲۰هر یک از پیچ ها داریی مقاومت کششی .باشد پوهند بر اینچ مربع و گالوهنیزه ,۰۰۰

که ،کلیه اتصاالت به کمک ماستیک هاي آببند مناسب بگوهنه اي آببندي شده اهند . این پیچ ها یا بصورت فوالد زد زهنگ یا با گل پیچ پوششدار میباشد . گرم میباشند

.کلیه پاهنل هاي دیواره مخزن کامال دقیق ساخته شده بگوهنه اي که در اولین بار هنصب کنار هم قرار گرفته و هنصب میگردد.اجازه هیچ گوهنه هنشتی را هنمیدهند 

هنصب آسان و سریع 

چون این مخازن استاهندارد شده هستند میزان 

آسیب دیدگی آهنها هنیز کمتر و در هنتیجه 

مخازن .هنگهداري آهنها هنیز کمتر میباشد 

ي ، استاهندارد شامل مخزن با کف فوالد

کف بتنی ، یا با کف بصورت کوهنیک هنیز 

.قابل خرید میباشد

سازه مستحکم 

این مخازن فوالدي پیچ  و مهره اي 

بگوهنه اي طراحی شده اهند که در مقابل 

شرایط سخت مقاوم باشندو با سقف 

فوالدي بوده و از یک ستون بسیار 

مستحکم در وسط آهنها هنیزاستفاده 

اشته میگردد تا کامال مقاومت د

سقف آلومینیومی هنیز قابل سفارش .باشد

.  گذاري است  بیشترین حد تحمل و مقاومت در مقابل خوردگی 

ر باال پوشش دهی الکترو استاتیک ایجاد شده در دماي بسیا. پوشش هایی که روي دیواره این مخازن پیچ و مهره اي داده میشود ، به روش جوش پایدار اهنجام میگیرد 

همچنین مخازن با . تایید میگردد FDAو NSFپوشش ایجاد شده توسط استاهندارد . حرارت دهی شده که هنتیجه آن مقاومت بسیار باال در مقابل خوردگی میباشد 

. پوشش گالواهنیزه و فوالد زدزهنگ و همچنین پوشش هاي اختصاصی دیگر هنیز در دسترس می باشد 



مخازن ايمن و بدون اشکال 

طراحی و مهندسی دقیق ، کنترل هاي بسیار سخت در زمان تولید و ساخت اجزاء باعث میشود که در طی دهها استفاده از اینگوهنه مخازن 

رطرف کوچک ترین اشکال بدون هیچ چشمداشتی در حد اقل زمان ممکنه ب. حداقل خطا در  تولید و بکار گیري آن هم ایجاد هنشده باشد 

. خواهد شد 



ظرفيت استاهندارد مخازن فوالد� پيچ و مهره ا� براساس واحد گالن آمريکا

کليه مخازن دارا� يک هنوع پيکر بند� هستند 

گالن یا ۲۵۰۰۰۰۰متر مکعب تا سایز ۱۵۰گالن یا  ۴۰۰۰۰این گوهنه مخازن از سایز 

متر مکعب بصورت استاهندارد قابل تهیه میباشد و سایز هاي باالتر هنیز بر اساس سفارش ۹۰۰۰

۵۰حد اکثرسایز ساخته شده تا کنون . طراحی و ساخت میگردد . متر مکعب میباشد ,۰۰۰

این گوهنه مخازن بگوهنه اي طراحی میگردد که خریدار با خیال راحت از عدم هنشتی و 

. ن فکر هنگهداري و هنگراهنی هاي دیگر از آن استفاده کنداستحکام باالي آن بتواهند بدو



مخازن پیچ و مهره اي با روش هاي 

بسیار پیشرفته و با کیفیت باال بصورت 

پودري الکترو استاتیک و  ترموست 

روي ورق ها پوشش داده میشود و 

فرایند جوش بین پوشش و فوالد هنیز 

.اهنجام میگیرد 

پوشش پلیمري یا شیشه اي 

براساس سفارش بگوهنه اي 

اعمال میگردد که از مخزن در 

مقابل هنور خورشید و شرایط 

بد آب و هوایی محافظت 

میکند 

از فوالد هاي با کیفیت باال 

از بازار ایاالت متحده 

. آمریکا استفاده میگردد 

پوشش داخلی بگوهنه اي 

است که باعث افزایش 

طول عمر مخزن به مقدار 

و در . بسیار باال میگردد

کاربرد آب استاهندارد 

۶۱NSF  را رعایت

. میکند

لبه ها بگوهنه اي پوشش 

داده و محافظت میگردد 

ر مقاومت و که حد اکث

جلوگیري از خوردگی را 

. داشته باشند 

این پوشش به کلیه سطح ورق ها داده میشود 

تا هنقاطی ماهنند لبه ها و گوشه هاي ورق که 

رهند پوشش دار شوهند بیشترین خوردگی را دا

پوشش پودري بصور ت خشک به روش 

. الکترو استاتیک روي ورقها اعمال میگردد 

براي پوشش بهتر لبه ها اهنها را از حالت لبه 

دار به حالت گرد در می آوریم تا بهتر ین 

پوشش را روي لبه ها بدهیم 

درصوتیکه پوشش اپوکسی با حالل آب 

استفاده شود باعث فرار از لبه ها میگردد و 

خوردگی از همین قسمت شروع میشود 

کلیه مخازن بگوهنه اي طراحی و ساخت 

می شود که با استاهندارد هاي 

API/AWWA چه از . همخواهنی داشته باشد

هنظر ابعاد و اهندازه ها و چه از هنظر استقامت و 

متر مکعب تا ۱۵۰دوام ، و در رهنج بین 

متر مکعب بصورت متعارف و در ۹۰۰۰

رهنج هاي باال تر بر اساس سفارش در دسترس 

کلیه کارهاي مربوط به ساخت . میباشد 

ره و مخزن از ساخت فنداهنسیون و هنصب دیوا

. سقف هنیز تو سط این شرکت اهنجام میبذیزد 

تهران خیابان فلسطین شمالی ، بعداز خیابان ایتالیا ، :آدرس 

۱۴۱۶۶۷۳۸۱۸طبقه یک واحد سه کدپستی ۳۹۴پالك 

۸۸۹۷۷۰۰۶  -  ۸۸۹۵۴۳۲۵-۰۲۱تلفن 

۰۹۱۲۴۴۸۹۸۶۶-۰۹۱۲۱۴۵۳۳۶۵-۰۹۱۵۳۱۳۹۸۲۹

Email:bbecompany@gmail.com



مقاومت بسیار باال در مقابل ضربه و خراش

 باز سازي بسیار آسان

 دوستار طبیعت

 قابل اهنعطاف بدون اینکه روي سطع آن ترك ایجاد

گردد 

 هنیاز به هیچ گوهنه زیر سازي براي چسب آببندي

هندارید 

 به سرعت تمیز کاري میگردد.

 ۶۱پوشش با استاهندارد هاي جهاهنی بهداشتNSF  

مطابقت دارد ANSIو استاهندارد 

 قابلیت جابجایی و افزایش حجم

:پوشش  پودر  اپوکسي  برا� مخازن هنفت  و مشتقات 

کیفیت باال و قیمت مناسب

 پوشش دهی به روش الکترو استاتیک و پوشش

۱۰۰%
بهترین مقاومت شیمیایی را روي سطح میتوان داشت

 با هزاران هنوع ماده شیمیایی آزمایش شده است

که سطع فوالد سند بالست شده بطور�

SSPC- SP – ۱۰سفيد فوالد مشخص گردد 

يکنواختي 

لبه ها� محافظت شده 



با قدرت پوشش دهي باال۱۳۴/۱۳۵پوشش ها� اپوکسي گريد 

این پوشش اپوکسی اصوال براي  مخازن هنفت و گاز تو لید میگردد و در سر تا سر دهنیا 

. شناخته شده است 

کار شده و مناسب سطح مرزي

محافظت از لبه ها 

محافظت لبه ها 

بصورت دو الیه 

لبه هاي محافظت 

شده
خواص معمولی

درجه ساهنتیگرات ۲۳مقاومت شیمیایی در دماي 

دمایی / فشاري / مقاومت شیمیایی 



با دقت باال� مهندسيساخته شده مخازن فوالد� پيچ و مهره ا�

عمايحهنمايشگر سط

 قابل استفاده براي مخازن جوشی و پیچ و مهرهاي

 قابل استفاده براي مخازن فوالدي با پوشش شیشه

ت مناسب و هنصب آسانقیم

دقت معادل یک اینچ

 ، قابل هنصب روي اهنواع سقف ، کوهنیک ، ساف

شیب دار و کروي 

 ۳۱۶قطعات داخل مخزن فوالد

 اینچی 4قابلیت خواهندن اسان با توجه به طول

اعداد 

 واحد متریک یا اینچی هنیز قابل سفارش است

لبه هاي آلومینیومی

 بدون محدودیت ارتفاع

قابل ساخت میباشد سفارشی هم

 قابل همخواهنی با دیگر اهنواع مخازن میباشد.



۵۰۰ ۸PFT S بادامی 

  PFG ۵۰۹S۸یشمی

  PFL ۵۰۳S۹کرم
FTF ۶۰۲ ۷P

برهنزه
  PGP ۵۰۰S۹ سبز ۵۰۰ ۸PFT S

ASA-۷۰خاکستري 

شتريPFT ۴۰۱S۶  شنیPFT ۶۰۹S۶  سفید  ۵S  PFH ۵۰۹ خاکستري

ASA۶۱ رهنگ هاي دیگر براساس درخواست مشتري در دسترس میباشد.
تجهیزات مواد غذایی ۵۱NSFاستاهندارد 

FDA اپوکسی بکار گرفته شده براساس این استاهندارد میباشد

تجهیزات مواد غذایی ۵۱NSFاستاهندارد 
Premium Weathering 

.گوهنه ضد میکروب قابل خرید  میباشد 




