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فوالدي ساخته پيش تانكهاي
آب نگهداري براي   ,

نشاني , فاضالب آتش و , آب
ميباشد شده تصفيه اين   . آب

براي استفاده قابليت مخازن
ميباشد نيز خاص هاي . كاربرد
را مخازن اين كه هايي استاندارد
از عبارتند ميشوند شامل

AWWAD ,  به مربوط كه
پيچ با كه ساخته پيش ي ها تانك
و ميشوند وصل يكديگر به مهره و

AICSالمللي بين استاندارد
به سوزي آتش مقابل در محافظت

مخازن    .  ميباشد22شماره اين
به نسبت بسياري مزاياي داراي

است     , بتني گالس فايبر و جوشي
اجتناب را آنها از استفاده كه

ميكند از        . ناپذير عبارتند مزايا اين
:

مخازن   -1 به نسبت پايين قيمت
بتني و فايبر و جوشي

حدود -2 تا تر طوالني مفيد عمر
سال 50

چرا -3 ندارد آميزي رنگ به نياز
داده جوش شيشه اليه يك از كه
استفاده آن روي فوالد به شده

است .شده

به    -4 ظرفيت افزايش قابليت
آساني

سياالت -5 براي آبندي چسب
اين بنابر است تغيير قابل متفاوت
آن در را سيالي هر توان مي

كرد .نگهداري

پايين -6 ي نگهدار هزينه

شرايط    -7 اساس بر آسان طراحي
محيطي





مخزن سازيدو ذخيره براي حمل قابل
مخازن ميشود مشاهده كه همانگونه آّب
اصــلي ركــن ــوان عن ــه ب آكــوا ســاخت

باشد مي مجموعه اين . تاسيسات

در كاربرد از وسيعي رنج براي مناسب
پاك ها خانه تصفيه فاضالب قسمت

آب فرايندي مراحل تمام و سازي

اين فرد به منحصر مونتاژ نحوه
تمامي در كه شده باعث مخازن
و سخت دسترسي با حتي نقاط
نصب امكان ناكافي فضاي
توجه با باشد آنها آسان و سريع
كمي نگهداري به نياز اينكه به

. دارد

پوشــش بــا هــا ورق
روي ــه كـ اي ــشه شيـ
خـورده جـوش فوالد
بـسته بـاال دقـت با اند
مقصد به و شده بندي

ميگردد حمل
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كه شيشه اليه روبرو تصوير در
شده داده جوش فوالدي ورق روي

ميباشد معلوم در . كامال پروژه اين
است شده كار دمنيكن . جمهوري

خانه تصفيه مجتمع اين در
اليه با مخازن از كه فاضالب
تمامي شده كار فوال روي شيشه
و تصفيه هوادهي قبيل از مخازن

هستند مشاهد قابل غيره

پوشش شيشه با كه مخازن اين
استاندارد از اند شده داده

ANSI/NSFميكنند تبعيت
شرب آب نگهداري براي و

هستند مناسب كامال





Global Glass TMاليه دو پوشش آبي كبالت رنگ
مايعات نگهداري و اساسي غير و خشك مواد براي اي

ميباشد شيشه خارجي اليه . معمولي

VitriumTMپوشش اليه سه با سفيد TIO2رنگ
آب شبيه سياالتي و  , براي صنعتي مايعات و فاضالب

.. غيره

Glass 97 TM اساس بر اليه سه سفيد رنگ با
كاربري ع نو و درخواست

خارجي و داخلي پوشش

است آن روي شيشه جوش فرايند ورق فوالدي روي پوشش بخش سند  . مهمترين كامل طور به ورق ابتدا
ميشود  گردد    , بالست ايجاد سفيد سطح كه اي گونه آن  . به سطح كامل بازديد از سيليس     ,  بعد اليه مواد   , يك

دم در و ميشود ماليده آن روي آمده در گل صورت به كه آب همراه عمل  1500ايمعدني فارنهايت درجه
پذيرد مي انجام فوالدي ورق روي جوش نهايت در و پخت و دهي فرايند     . حرارت يك در روش اين با

م حيات از عاري كامال اورگانيكها ميكرو رشد محيط مكانيكي و آنهاشيمايي براي رشد امكان ديگر و يگردد
نميشود پوشش . ايجاد سه Vitriumهر ,Global Glass , Glass 97پوشش را يكديگر اينكه براي

كمي دارند تغييرات به نياز يابند  . دهند تغيير ديگري به ميتوان راحتي به با    . و و خاص اي گونه به ها ورق اين لبه
محافظت ميشوند شيشه و خوردگي پوششضد با فراوان آتش . دقت احتمال كه مواردي و خاص موارد براي
ميگردد استفاده خاص هاي پوشش از نيز دارد وجود همچنان      . سوزي شركت آوري نو و تحقيقات قسمت در و

هستيم بيشتر اطمينان با و جديد مواد پي ديوارهTIO2. در سختي بلكه شده مخزن عمر رفتن باال باعث تنها نه
ميكند بيشتر هاي  . را استاندارد با ها پوشش اين ميگردندANSI/NSFهمگي .تاييد

آبي سفيد  , كبالت ورق رنگ داخلي

آبي آسماني  , رنگسبز جنگلي  , رنگخاك  ,  سفيد  , كبالت رنگسفيد    , رنگآبي ورق رنگخارجي

Global 7-13 ميكرون 330-180, ميل  ,Vitrium7-15 330-180, ميل 
ميكرون  460-230, ميل Glass 97 9-18ميكرون

ضخامت

در   140  فارنهايت سازي PH 10-3 درجه بهينه شده                ,  تحت داده پوشش شيشه نوع و شده ذخيره كاالي مشخصات براساس اساس بر عملكرد محدوده

Taber � 8 mg loss (CS-17 ,100 g ,1000 cycles ) سائيدگي در مقابل مقاومت

يانگ)    االستيسيته ( فنريت 106X  12مودول

معمولي عملكرد دماي در مايعات و ها گاز براي نفوذ قابل غير پذيري نفوذ قابليت

دما دهي BTU /hhr 8گذر /ft 2 / F o/ in

باال بسيار كردن تميز قابليت

Mohs 7,0-6,0سختي

خودگي مقابل در مقاومت
M B - 117AST

خوب فاضالب       , بسيار مقابل شور  , در دريا  , آب دار     , آب نمك و آلود گل اسپري , آب شيميايي    , سالت مواد




پوشش پايداري و دوام
هزينه كاهش باعث
و نگهداري هاي
و د ميشو تعميرات
آميزي رنگ به نيازي

ندارد . نيز

توليد سخت هاي استاندارد
اساس ISO 9001بر

شده كيفيت رفتن باال باعث
وراه نصب هنگام در و

هم روي راحتي به اندازي
ميشوند . سوار





تحت تماما شده ساخته ورقهاي
داشتن براي نتها ميگيرند قرار آزمايش
عدم نظر از بلكه مناسب ظاهر

فرج و خلل نداشتن و يكنواختي

آزمايشگاه تصوير اين در
ميگردد هده مشا متالوژي

بازار ي نيازها به توجه و كنند توليد باالي بسيار تجربيات اساس براي  ,  بر فرايندي گونه هر از قبل فوالد
كششي ميگردد  , دوام  , تنشي  , مقاومت آزمايش ابعاد تغيير و روي . عمر از فوالدي ورقهاي كردن باز از بعد

ميشوند زني شماره و كرده بالست سند را آنها داد    . كويل تميز و تشخيص را آن قطعه به قطعه بتوان در . تا
داد قرار بررسي مورد بتنهايي را ورق هر ميتوان روش اين با ورقها   . واقع اين براي كه كوچكي تلرانسهاي

ميباشند تاكيد و توجه مورد فرآيند طول تمام در ميشود گرفته خورده . درنظر جوش شيشه پوشش كيفيت
است شده شناخته محصوالت اين ورق از   . روي ميشود داده ورق روي كه اي شيشه پوشش تمام كه چرا

ميگردد بررسي يكنواختي و بودن حبابي رنگو هدايت   . نظر قابليت تعيين براي تشخيصرنگكامل تستهاي
دارند ي توجه قابل نتايج تمامي        . االكتريكي به فعاليت طول در تحقيقاتي كارهاي و ها پيشرفت و مطالعات

استفا محصولي از اطمينان با مشتري اين بنابر ميگردد اعمال توليد روزخط به و باال كيفيت داراي كه ميكند ده
توليد . است استاندارد وISO9001تاييده اند شده توليد استاندارد باالترين با اجزا تمامي كه دهد مي نشان

خطايي گونه هيچ بدون ميگردند متصل هم به نحوه بهترين گان    , به كنند توليد ساخت مخازن به نسبت لذا
ميگردد اندازي راه و نصب سريعتر . ديگر

نياز عالي كيفيت با توليد
در دارد دقيق ابزار به
پرس دستگاه يك تصوير

مي     2500 مشاهده تن
هاي ديواره كه گردد

ميكند توليد را . مخازن





بند آب و اتصال هاي پيچ

كف بند آب
كف با كه مخازني براي
آب ميشود داده سفارش مربوطه
ارائه نيز كف مخصوص بند
كف به آب نشت از تا ميگردد

شود گيري . جلو

كاربردي بسيار وسيله اين
نياز صورت در بايد و است
سفارش در ي مشتر توسط

شود . لحاظ

بند آب و اتصال هاي پيچ
مطابق تانك مونتاژ براي
ارسال ميگردد سفارش
پيچها و ها بند آب مشخصه
كلر مقابل در كه است اين

شوند نمي . خورده

و كناري نردبانهاي و پلكان

بازديد هاي مسير و پلكان

جنس از بازديد مسير
و شوند مي ساخته آلومينيوم
گرم گالوانيره نيز ريلها
ايمني داراي و ميباشند

هستند . بااليي
آب سطح نمايشگر

انتخاب قابل تجهيزات و استاندارد تانك

ب تانكها ميشود ايجاد آن روي كه شيشه پوشش و توليد پيچيدگي وجود ميباشندبا ساده دانستن   . سيار ها پروژه بيشتر در
ميباش كافي مخزن محاسبه براي فضا هاي محدوديت و آن كاربرد مخزن مشخص      . دحجم ها آيتم اين كه صورتي در

نيست نگراني جاي ديگر ميكنند         . شوند محاسبه را موارد بقيه دارند كه بااليي تجربه با ما اين    . مهندسين استاندارد شكل
شامل و ميباشد ساده بسيار مخازن دارند , گونه شيشه روكش كه كناري براي  , پانلهاي مخزن سقف كنار هاي مسير

تانك از ها       , بازديد بند آب و صفحات اتصال باشد      ,  پيچهاي مي انتخابي صورت به كه كف و نردبان , سقف
محافظ با محافظ  , آلومينيومي با كناري بازديد كاتوديك   , درب حفاظت واقعي   , سيستم نيازهاي شدن مشخص براي

كرد همفكري ه فروشند با زمينه اين در ميتوان . خود

خورندگي كه است رونده بين از ي آنودها شامل كاتوديك حفاظت سطحسيستم محافظت باعث و داده كاهش را
ميشوند خوردگي مقابل در مخزن هاي  . داخلي وارنتيESPCمحافظت داراي هستند    10 كاتوديك سيستم  .  ساله اين
ميباشد ساده حال عين در و قوي بسيار ندارند . ها نگهداري به نيازي تا   . و ميباشد نياز يكجرثقيل به انجاپروژه هنگام در

كنند هدايت نصب محل به و كرده جابجا را وابسته      . ورقها هاي شركت تمامي كارگاه سرپرست به كه آموزشهايي با
كرد نصب را آن توان مي آساني به شود مي .داده

كناري هاي ديواره

مسير و ها ديواره اين
باالي مرور و عبور
اساس بر مخزن

به AWWAاستاندارد
ازD103شماره و

گرم گالوانيزه جنس
است

ونتيالتورها
كردن خالي و پر هنگام در
يكطريقي به بايد مخزن
تزريق مخزن داخل به هوا
شود خارج آن از يا .و

مخزن كف
مهره و پيچ فوالدي كف
از ميتواند هم زمين به شده
هم و كند محافظت مخزن
سيمان به نياز كاهش باعث

قابل . گردد هم براحتي
است نصب 



اين كارخانه محصوالت فروش شبكه





شركت قيمت درخواست

بودجه برآورد

تاريخ پيشنهاد ارائه زمان آخرين

تلفن ازفاكس درخواست

برد كار الكترونيكينوع پست

تلفن آدرسفاكس

شهر استان پستي كد

آكوا ساخته پيش مخازن درخواست فرم

پروژه مشخصات

-------------------------------نام

شركت -------------------------نام

----------------------------آدرس

-------استان -------- شهر   -----خيابان

-----------------------------تلفن

----------------------------فاكس

الكترونيكي --------------------پست

----------------------------تاريح

مخزن مشخصات

----------------------------تعداد

ظرفيت اقل ---------------------حد

مخزن -------------------------قطر

مخزن -----------------------ارتفاع

---------------------------كاربرد

صنعت فاضالب شرب آب شهرداري

مخزن طراحي كد

AISC      AWWA D103     FM  
NFPA22  معتبر هاي استاندارد ديگر

گراد سانتي درجه دمايي ---------------رنج

----------------------------PHرنج

مخصوص ------------------------وزن

اينچ يا ميليمتر گيري اندازه ------------واحد
مخزن كف سيستم

بافوالد تخت

بتني كف با

سقف سيستم

با فوالدي بار            100سقف تحمل مربع متر بر گرم كيلو

بار تحمل مربع متر بر گرم كيلو با فوالدي سقف

سقف بدون

بار تحمل مربع متر بر گرم كيلو با كنبدي سقف

انتخابي تجهيزات

محافظ با آلومينيومي نردبان

مورد بي رفتن باال از گيري جلو براي نردبان مخصوص درب

مخزن سطح نمايشگر

انتخاب صورت در سقف روي مرو و عبور مسبر

باشد سقف بدون كه صورتي در ديواره اطراف مسيربازديد

سقف روي از بازديد مسير

دار گارد ريل همراه به بازديد مسير

گرانشي مينيومي     ( ونتيالتور ) آلو

مخزن از بازديد كناري هاي درب

كاتوديك حفاظت سيستم



مخزن در نگهداري براي نظر مورد -----------ماده

---------- خال داخلي  -----------فشار داخلي



آموزش

نماييد عمل زير مطابق درخواست فرم كردن از ارائه  . براي كامل هدف
ميباشد صحيح درخواست و ي مشتر رسيدن نتيجه به فرم توجه .اين بايد

با و ننويسيد چيزي نيستيد مطمئن آن محتواي از كه قسمتهايي در شود
كنيد مذاكره ما فروشنده يا طوالني      .  نماينده با تجربه كه داشت توجه بايد

حدس بزنيم را شما نظر مورد توانيم مي درايم زمينه اين در . كه

كنيد  -1 انتخاب را ابعاد

براي ممانعتي هيچگونه كه درصورتي ظرفيت به مربوط جدول به توجه با
نزديك شما نظر به كه را يكي ندارد وجود فضا نظر از شما براي انتخاب

كنيد انتخاب است شما        . تر به را حالت ترين اقتصادي و فضا بهترين
ميدهيم .پيشنهاد

كنيد-2 انتخاب را طراحي هاي .  مشخصه

AISCاستاندارد امريكا اساس بر ها اكثر كاربرد براي مناسب

AWWASشماره آبD103به سازي ذخيره فوالدي مخازن براي
شرب

FMآتش مقابل در محافظت با آب هاي كاربرد براي

NFPS22در محافظت با آب هاي برد كار براي ديگر يك استاندارد
آتش مقابل

كنيد    -3 انتخاب را طراحي هاي نياز

آب ستون اساس بر اساس    ,  فشار داخلي بر مخزن خال داخلي ميزان
آب كنيم            ,  ستون نگهداري ميخواهيم كه اي ماده دمايي ph, محدوده

از كمتر اسيدي كنيم نگهداري مخزن در ميخواهيم كه بازي    7سيالي و
از كنيم       , 7بيشتر ذخيره آن در ميخواهيم كه محصولي مخصوص وزن

يكاست آب براي مقدار . اين

كنيد  -4 انتخاب را كف سيستم

پوشش شيشه رو دو از ميگردند استفاده كف براي كه فوالدي ورقهاي
ميشوند فوالد به كرد   . جوش استفاده كف براي ميتوان هم بتن در   . از

نياز كف براي كمتري بتن گردد استفاده فوالدي ورقها از كه صورتي
ميگردند    . داريم متصل كف به ها .ديواره

كنيد -5 انتخاب را سقف سيستم

تا بار تحمل قابليت كه ميباشد شيشه پوشش با هاي فاالدي ورقه از سقف
100kg/m2باشد نظر مد ديگري بار توززيع كه صورتي در و دارد را

طراحي را سقف آن اساس بر و كرد اعمال محاسبات در را آن ميتوان
.كرد

ها  -6 انتخاب

لغزش- بدون پلكان با آلومييومي خارجي نردبان

كناري- نردبان درب مجموعه

سطح- دهنده نمايش

سقف- بدون مخازن براي سقف كنار مرور و عبور محل

بازديدبااليي- دريچه

سقف- روي مرور و عبور مسير

مخزن- داخل هواي تهويه

مخزن- نگهداري و بازديد براي كناري دربهاي

مقابل- در مخزن محافظت براي بيشتر كه كاتوديك محافظت سيستم
رود مي بكار خوردگي





آكوا مخازن به بوط مر هاي مشخصه

هدف
بر شيشه پوشش با فوالدي ورقهاي از كارخانه مهندسين انتخاب
و ورق ضخامت كه هست اي بگونه شده ارائه هاي داده اساس
و معيارها به بستگي آن روي شده داده پوشش اليه ضخامت
نمي پذير امكان شرايط اين ار انحراف و دارد طراحي شرايط

.  باشد

مشخصات و ها نقشه
ميگيرد قرار مالك تائيد مورد كه هاي نقشه اساس بر ساخت

ميشود هيچگونه             . انجام تفضيلي طراح مهندسين تائيد از بعد و
نميباشد جايز جزئيات از آرماتور     . انحرافي هاي نقشه بخصوص

نميباشد تغيير قابل شرايطي هيچ تحت مخزن نصب و .  بندي

طراحي هاي ) انتخاب( معيار
AWWAS D103آب مخصوص پيچي فوالدي مخارن براي

فاضالب و

AISC  آمريكا فوالدي هاي سازه استاندارد

FMآتشسوزي مقابل در محافظت با مخازن

NFPAمخرن          22  بخش آتشسوزي مقابل در حفاظت به مربوط

موارد ديگر

: ذخيره

ظرفيت اقل ---------------------------------حد

مخزن نامي ---------------------------------قطر

مخزن نامي -------------------------------ارتفاع

داخلي طراحي جيوه     -------------فشار ميليمتر ----- به

داخلي طراحي جيوه     -------------خال ميليمتر ----- به

گراد سانتي درجه به دمايي --------------------رنج

------------------------------------Phرنج

حجمي ---------------------------------وزن

سقف روي مجاز ---------------------------بار

باد ----------------------------------سرعت

زلزله --------------------------------محدوده

------------------------------------كاربرد

مواد
ديواره هاي سازه در استفاده مورد هاي سقف    ,  كف  ,   ورق

استاندارد از يكي با اقل حد بايد يامخزن موجود AISCهاي
باشد سازگار آن ويرايش كم     .  آخرين استحكام با فوالد ي برا

اقل حد با   3  گريدASTM A570بايد فوالد ي برا و
بايد زياد گريدASTMA 607استحكام دو  .  باشد  50 با هر

باشد مطابق آن ماكزيمم كششي مجاز تنش با بايد موارد دو .  اين
در شده اعمال حرارت بايد فوالد نهايي مقاومت محاسبه براي

گيرد قرار نظر مورد شيشه پوششدهي هنگام

ي ا استوانه سازه
استاندارد با اقل حد بايد نياز مورد وASTM A366مواد

AISI1010 باشند .  سازگار

افقي هاي بند باد
ايجاد با تا باشد خرپا سازه صورت به بايد مخزن افقي هاي بند باد
تند بادهاي وزش مقابل در بخش استحكام اضافي هاي اليه
و كرده تقسيم مخزن سطح روي در را باد توان و كند مقاومت

كند غوطوري              . مهار روش به گرم گالوانيزه فوالد از بايد سازه اين
شود . ساخته

ها ورق اتصال هاي پيچ

ورق لبه دو كردن محكم براي كه اي استوانه سر با ها پيچ اين
شود مي استفاده هم بايد    . روي ها پيچ 13UNC-2A-�2/1اين

استاندارد با اقل حد و باشد2 بخشAWWA D103باشد .    سازگار
پيچ روي آن ضخامت اقل حد و باشد روي فلز با بايد پيچ روي ميل    2پرداخت

دو               . باشد بين برشي سطح كه شود دقت بايد هم روي ها ورق نصب هنگام در
نگيرد قرار پيچ دار رزوه قسمت در پروپيلن          . ورق پلي توسط بايد ها پيچ گل

شود پوشانده است مقاوم تشعشع مقابل در استاندارد     . كه مطابق بايد و
ANSI/NSF شوند             .   باشد  61 شماره بريده اندازه يك بايد پيچها تا  . تمامي

باشند داشته يكساني و يكنواخت قسمت    . ظاهر در پر چهار بايد پيچها روي
نچرخد كردن سفت هنگام در كه شود گرفته نظر در آن . داخلي

ها بند آب
باشند ماده يك از بايد ها آببند پلي           ,  تمام جنس از و پايدار رطوبت مقابل در

باشند استاندارد         . اورتان با بايد فاضالب و آب   61 شمارهANSI/NSFبراي
باشند تا        .  سازگار كلر درمقابل باشند50PPmو شبيه         .  مقاوم بايد ها بند آب

د نيز كمي انقباض ميزان و باشند داشته شيشه به خوبي اشتهالستيكچسبندگي
باشند         . باشند مناسب باز فضاي و داخل در استفاده .  براي

سازي آماده
باي نظر مورد قطعات به آن برش و كويل روي از ورق كردن باز از هربعد د

روش با ورق طرف شودSSPC-10دو بالست سند  .  سند از بعد بافاصله
در است حل قابل آب د كه نشيني غبار ضد مخصوص روغن با بايد بالست

شود پوشيده سطح دو شود . روي گيري جلو آن روي غبار نشستن از اين . تا
شود گيري جلو فرايند طي در خوردگي از كه ميشود كشيده ورق روي . روغن

ها ورق لبه سازي آماده
و ديواره در كه آنها هاي لبه تمامي ورقها اوليه سازي آماده از قراربعد كف

زاويه با مورب بصورت بايد گيرد 45ميگيرند قرار فوالد .  درجه اليه يك و
ضحامت 316 شود         0015/0تا 006/0 به پاشيده آن روي برابر       .  اينچ فرايند اين

روش ميگرددEDGECOAT TMبا اعمال ورق هاي لبه روي .  كه

ا بر آنها نهايي مقاومت كه اي بگونه باشد محكم بسيار بايد پوشش ساساين
ASTM C633از . باشد . .1500PSI بيشتر





كاري تميز

كمكم با بايد ورقها فوالد روي دادن پوشش از قبل و كاري برش از وادبعد
شوند تميز كامال داغ آب و قوي كننده داغخشك .  پاك هواي با وسپس

باشند     . شوند نداشته وغبار خارجي ذرات هيچگونه ورقها كه شود دقت . بايد
شوند صيقلي كامل بالست سند روش با بايد استفاده از قبل ورقها . همه

پوشش
ميشود داده فوالدي ورق روي شيشه با آستري فرم به يكپوشش ابتدا در  . در

ديگر پوشش يكاليه باشد يكنواخت و مستحكم پوششصاف اين صورتيكه
دماي در مراحل اين تمام ميشود داده ورق فارنهايتصورت   1500روي درجه

پذيرد بين     . مي بايد فوالد روي شيشه باشد18 تا 8ضخامت .    ميكرون

سقف
شده تشكيل بزرگ دايره يك از كه يي ها قطاع از كه سقفي با مخازن واين

ميگردد پوشانده ميشود داده پوشش شيشه توليد      . توسط شركت توسط فرايند اين
ميپذيرد صورت مخازن توسط            . كننده كناري مانند ديواره نيز سقف نصب طريقه

متصل يكديگر به مناسب بند آب كمك با كه مخصوص هاي مهره و پيچ
است و               . ميشوند آب و جوي تغييرات مقابل در بودن مقاوم براي فرايند اين

ميپذيرد انجام صورت اين به به          . هوايي و شود بسته پل كامل بطور بايد سقف
باشد متكي گردد        . خود تحمل ها ديوار توسط بايد مرده و زنده سقف . بارهاي

باشد گنبدي صورت به كامال نياز              .  بايد مورد ملزومات سازنده سقف اتصال براي
ميكند تامين ميگردد      .را ارسال مخزن با ملزومات . اين

از بيش شيشه         12سقفهاي پوشش با كوچك هاي قطاع توسط بايد قطر متر
شود .  پوشانده

اضافي تجهيزات
دا در خال بردن بين از همچن و مخزن داخل هواي فشار ميزان كاهش خلبراي

استاندارد اساس بر تهويه سيستم يك از ميگرددAWWA D 103آن .  استفاده
ميگردد نصب مخزن آب سطح ترين باال در تهويه سيستم بايد   . اين تهويه سيستم

باشد آلومينيوم جنس .از

ورقها پوششروي درجه

آن مشخصه كاربردپوشش

Vitriumسياالت بيشتر پوشش اليه سه

TIo2رنگسفيد

Glass 97 پوشش اليه درخواستسه مورد سياالت

TIo2رنگسفيد

GlassGlobalپوشش معموليدواليه سياالت

م آبي خشككبالت واد

كارخانه در محصوالت بازرسي
سيستم داراي بايد كننده توليد در كيفي كنترل .    باشدISO 9001سيستم

شوند چك بايد ها پوشش اين ضخامت نظر از شده داده پوشش كه . ورقهاي
باشد يكسان ورق مختلف نقاط در شيشه هاي   . ضخامت حفره بودن صورت در

ت محل مشخصه كه آن قطعه ره شما و شوند داده برگشت بايد ورق روي وليدريز
ميكند آن علت يافتن به بزرگي استكمك .آن

بندي بسته
نر آسيبي آنها به كه اي بگونه بايد ورقها كيفيت كنترل تاييد از حملبعد براي سد

شوند بندي ورقهاي     . بسته سازي جدا براي فوم و پالستيكي ضخيم ورقهاي از
ميگردد استفاده حمل هنگام آنها ديدن آسيب از گيري جلو و در    .فوالدي تا

نشوند سائيده هم به نقل و حمل هاي .هنگام پوشش داخل ها بسته اين سپس
ميگيرند قرار قوي و         . پالستيكي شده محكم هم به فوالدي هاي تسمه با سپس و

ميگرند قرار چوبي ي ها جعبه داخل كوتاه      . در هاي مسير براي كاميون توسط و
ميشود حمل طوالني هاي مسير براي كشتي . و

مخزن نصب
سازنده شركت العمل دستور اساس بر و آن متخصص توسط بايد مخزن نصب

پذيرد شد     . صورت خواهد ارائه كاال تحويل هنگام در العمل دستور اين  .  اين در
جرثقي يك داشتن مهمتر همه از كه مربوطه تجهيزات يكسري به نياز باميان ل

است دقيق و تجربه با آن             . كادر نقطه به نقطه بايد آب از مخزن كردن پر از قبل
گردد بازديد تجربه با مهندس در       . توسط الكتريكي نشتي تست دستگاه بوسيله و

آن الكتريكي نشت ميزان مرطوب اسفنج يك كمك با بايد نصب مدت تمام
شود طرف         . بررسي بر سازنده شركت دستورالعمل اساس بر بايد نشتي گونه هر

طراحي        . گردد در مگر شود خاكريزي نبايد مخزن كناري هاي ديواره پشت
باشد شده .  ديده

 






