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GFRP
ساختار کلي
مخزن از نوع مخازن کامپوزيت مکعبي پنلي ماژوالر ( )SMCو "نه فايبرگالس رزيني" دارای قابلیت نصب سطحي و مسقف بوده و شامل بخشهای زير مي باشد
 .1فونداسيون بتني
.1.1فونداسیون بتني به شکل بتن مگر مسطح دارای سطح صاف که نقشه آن توسط اين شرکت در اختیار پیمانکار قرار خواهد گرفت .

 .2فريم فوالدي گالوانيزه گرم
.1.1فريم فوالدی ماژوالر پیچ و مهره ای از نوع فوالد ساختماني و با پوشش گالوانیزه گرم با تحمل  055ساعت تست سالت اسپری
.1.1کلیه پیچ و مهره های فوالدی استفاده شده در اتصاالت اجزای فريم فوالدی مي بايست دارای گريد  8.8و پوشش داکرومات با قابلیت پايداری  055ساعت تست سالت
اسپری باشند.

 .3پنلهاي کامپوزيت
.1.1پنلهای کامپوزيت تشکیل دهنده جداره مخزن الزاما مي بايست از نوع پنلهای  GFRPمجهز به فلنج اتصال پیچ و مهره ای بوده و توسط روش قالب گیری تحت فشار
SMCو به صورت کارخانه ای و تحت نیروی حداقل  08~088 Kg/cm2و در دمای باالی  115درجه سانتیگراد به صورت خود رنگ و به رنگ طوسي روشن با کد رنگ
 RAL5510تولید شده باشند .همچنین جداره بیروني آنها دارای پوشش پلیمری ثانويه به رنگ طوسي روشن با کد رنگ  RAL5510جهت محافظت در برابر اشعه UV
باشد .همچنین پنلهای فوق الذکر مي بايست دارای خواص مکانیکي زير باشند
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 .1.1پنلهای کامپوزيت مي بايست دارای تايیديه مطابقت با استاندارد  BS 0215باشند.
 .1.1سطوح داخلي و بیروني پنلهای جداره مخزن مي بايست کامال صیقلي و بدون خلل فرج قابل روئیت باشد.
 .1.3کلیه پیچ و مهره های فوالدی استفاده شده در اتصاالت بیروني پنلها مي بايست دارای گريد  8.8و پوشش داکرومات با قابلیت پايداری  055ساعت تست سالت اسپری
باشند.
 .1.0کلیه پیچ و مهره های استفاده شده در اتصاالت داخلي پنلها مي بايست از نوع استینلس استیل  153با پوشش محافظ باشند.
.1.0آب بندی پنلهای مخزن الزاما مي بايست توسط عايق پلیمری  EPDMيا  PVCدارای تايیديه مطابقت با استاندارد  BS 0215انجام شود.

 .4روش مهاربندي
 .3.1مهاربندی مخزن مي بايست به صورت مهار ديواره های جانبي مخزن انجام شود.
 .3.1اجزای داخلي سامانه مهار بندی جداره های مخزن مي بايست از نوع استینلس استیل  105ماژوالر با پوشش محافظ باشند.
 .3.1جداره سقف مخزن مي بايست توسط ساپورتهای  UPVCيا  GRPبر اساس بار برف منطقه محل نصب مخزن مهار شوند.

الزامات عمومي
 .1طراحي و اجرای مخزن مي بايست مطابق آخرين ويرايش " ضوابط و معیارهای طرح و محاسبه ی مخازن آب " مندرج در نشريه  111سازمان برنامه برنامه و بودجه انجام
شود.
 .1مخزن مي بايست دارای دريچه بازديد قابل باز و بسته شدن آدم رو با امکان نصب قفل و نردبانهای خارجي فوالدی با پوشش گالوانیزه گرم با تحمل  005ساعت تست
سالت اسپری و نردبان داخلي  GRPجهت دسترسي به داخل مخزن باشد.
 .1مخزن مي بايست دارای دريچه های تهويه جهت ورود و خروج هوا بر اساس استاندارد باشد.
 .3جداره های مخزن مي بايست طوری ساخته شده باشند که به طور کامل جلوی عبور نور به داخل مخزن را بگیرند.
 .0مخزن مي بايست مجهز به گیج آب نما جهت کنترل سطح آب داخل مخزن باشد به نحوی که از بیرون مخزن امکان کنترل سطح آب داخل مخزن وجود داشته باشد.
 .0الزاما بايد روی جداره های مخزن مطابق نقشه های ارايه شده لوله های دوسر فلنج انتظار جهت اتصال لوله های ورودی و خروجي ،سرريز و تخلیه نصب گردد.
 .5آب بندی پنلهای کف و ديواره مخزن بايد به گونه ای باشد که هیچگونه نشتي آب از محلهای اتصال مخزن وجود نداشته باشد.
 .8آب بندی سقف مخزن بايد به گونه ای باشد که به هیچ عنوان امکان نفوذ مايعات خارجي ناشي از نزوالت آسماني و  ..به داخل مخزن وجود نداشته باشد.
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