
 

 

 گروه صنعتی انب

 

 



 

 قستمت . استت  شتک   بتی  آن از دیگتر   بخت   و کریستتالی  آن از بخشی که است کریستال نیمه مولکول یک اتیلن پلی

 درهم و مواز  بصورت ها الیه و خورده تا دقیق بطور شده، چیده منظم بصورت که جانبی ها  زنجیره است جایی کریستالی

 کریستتالی،  بخ  در. باشد مولکول ساختمان در کمتر  جانبی ها  زنجیره که افتد می اتفاق این زمانی. گیرند قرار فشرده

 شتاخه  پیچیتده،  درهتم  مولکولی ها  زنجیره صورتیکه در. باشند می فرد به منحصر خواص دارا  کریستال هر در مولکولها

 بی بخ  دارند، کمی مولکولی جرم و گرفته قرار تصادفی بصورت که هم به نزدیک فرعی ها  شاخه و تاخورده اصلی ها 

 متوست   ستفتی  با سخت مواد ایجاد باعث پلیمر  منظم ها  زنجیره فراوانی. دهند می تشکی  را( amorphous) شک 

 .گردد می

 

 پلی دوجداره مخازن همچون اتیلن پلی دوجداره مخزن. دمیگرد تولید متفاوتی ها  اندازه و ابعاد در اتیلن پلی دوجداره مخزن

 دوجتداره  مختزن  جمله از اتیلن پلی دوجداره مخزن انواع خصوص در سفارشات وسیع طیف. دارد وسیعی کاربردها  پروپیلن

 از استتفاده  افتزون  روز رشتد  باعتث  و استیتیک  اسید ذخیره دوجداره اتیلنی پلی مخزن کلریدریک، اسید نگهدار  اتیلن پلی

 .است گردیده دوجداره اتیلن پلی مخزن

 ذخیتره  امکان غذایی گرید با اولیه مواد از استفاده دلی  به. باشند می تکه چند یا و مادوالر صورت به دفنی اتیلن پلی مخازن

 این باشد می مقاوم بسیار ها باز و ها اسید برابر در اتیلن پلی که آنجایی از. دارد وجود خوراکی مصرف قابلیت با مایعات انواع

. باشتند  متی  نیز(  stainless steel)  استی  استینلس ظروف و مخازن برا  مناسبی بسیار قیمت ارزان جایگزین مخازن

 نگهتدار   مختازن  تانتک،  ستتتیک  ، دفنی آب ذخیره مخزن ایجاد برا  دفن قاب  مخازن عنوان به دفنی اتیلن پلی مخازن

 .هستند استفاده قاب  فاضالب تصفیه سیستم ایجاد و شیمیایی سیاالت

 

نحوه دوجداره کردن مخازن پلی اتیلن

 

پلی اتیلنمواد اولیه  

 



 

 مشخصات فنی مخازن پلی اتیلن دوجداره ناب زیست

 

 ( بدون جوشکاری در بدنه لوله)یکپارچه  صلب مخزن پلی اتیلن دو جداره -

 = KN /m2 RS  21                                              متناسب با حجم مخزن مقاومت حلقوی لوله سایز  -

 .دفنی استفاده می گرددغیرو  ، عمودی ، دفنیاین مخازن بصورت افقی -

میلیمتر به همراه دربی روی منهول،  انشعاب  066منهول ورودی سایز / کلیه مخازن دارای یکعدد دریچه بازدید -

  06کف شور  سایز  /  Drainیکعدد  -با رینگ و فلنچ ....  از لوله  پلی اتیلن تکجداره سایز : ورودی و خروجی 

 . یلیمتر میباشدم 06هواکش عصایی شکل  سایز /    Ventیکعدد    -میلیمتر  

این مخازن از لوله پلی اتیلن  دوجداره و قطعات مخصوص پلی اتیلنی )  - HDPE   PE06: مواد اولیه مصرفی  -

برای    PE06طبق  بررسی های علمی انجام شده مواد . تهیه شده که بوسیله جوش اکستروژن متصل شده است

 .( تر  می باشد مناسب  DVS 2262عملیات جوشکاری  اکستروژن مطابق استاندارد 

عدسی های دو طرف مخازن از داخل و بیرون جوشکاری میگردد و همچنین عدسی ها از داخل  مخازن دارای   -

 .  ساپورتهای مقاوم شده هستند  

این مخازن از لوله پلی اتیلن دو جداره تولید میگردد و میبایست کلیه تستهای الزم و اصلی  استاندارد تولید لوله  -

را   Flexibility  Ringخمش% 66و انعطاف پذیری حلقوی یا    Ring Stiffnessله مقاومت حلقویاز جم

 .را  تاییدیه داشته باشد      ISIRI   2110مطابق استاندارد

- Ring Stiffness Long - Term  (مقاومت حلقوی طوالنی مدت ) باشد 16نباید زیر. 

- Ring Stiffness Short – Term (کوتاه مدت مقاومت حلقوی )باشد 4 نباید زیر. 

- Flexibility  Ring (انعطاف پذیری حلقوی ) باشد درصد35نباید زیر . 

 .محل نصب و جوشکاری انشعابات و اتصاالت مطابق نقشه خریدار میباشد



 

 :کرد اشاره ذیل موارد به میتوان شرکت اتیلنی این پلی دوجداره مخزن مزایای جمله از

 دوجداره اتیلنی پلی مخزن کارا و ایمن پایتینگ سیستمها  -

 (دستی اکسترودر جوش سیستم) ایمن و کارآ جوش سیستم -

 عالی بسیار مکانیکی فیزیکی خواص -

 (صاف داخلی سطح) مایعات جریان برابر در کم بسیار مقاومت -

 مخازن نوع این کم وزن -

 .(U.V) فرابنف  اشعه برابر در خوب بسیار مقاومت -

 دوجداره اتیلن پلی جنس از منبع( سال 05 از بی ) باال عمر طول -

 خورشید نور جذب کاه  بمنظور رنگ خاکستر  کننده پایدار از نوعی از استفاده -

در . دسی دو جداره تولید می گرددعسانتی متر و  6مخازن دوجداره ناب زیست بصورت سازه استیرال با ضخامت بدنه حداق  

امکان شکستگی عدسی بسیار زیاد استت کته    در تولید مخازن پلی اتیلن، تکجداره و بدنه دو جدارهصورت استفاده از عدسی 

 .تصاویر زیر بیانگر همین وضعیت می باشد



 

 بتاال   مقاومت بدلی  که باشد می دوجداره مخازن مختلف انواع از یکی صلب اتیلن پلی مخزن یا دوجداره اتیلن پلی مخزن

 متورد  بستیار  استتی   مخازن جایگزین بعنوان امروزه قلیایی سیاالت و اسیدها همچون شیمیایی سیاالت مقاب  در اتیلن پلی

کارشناسان  اختیار در باید زیر پارامترها  مخزن بهترین انتخاب جهت.  است گرفته قرار کارخانجات و کنندگان مصرف توجه

 . گیرد قرار زیست ناب شرکت

 دانستیته  و محلتول  استیدیته  میزان حقیقت در یعنی بود خواهد ا  ماده چه دوجداره اتیلن پلی مخزن درون سیال اینکه اول

 بایستت  متی  بعتد   وحلته  در.  باشد می اسید مخزن بدنه مکانیکی مقاومت میزان محاسبه برا  ما نیاز مورد سیال( چگالی)

 درجه65 از بیشتر مخزن درون سیال دما  چنانچه.  شود مشخص ما کارشناسان برا  اتیلن پلی مخزن درون محلول دما 

 ستانتیگراد  درجته  05 از بی  به سیال دما  میگیرد انجام اسیدها ذخیره مخزن درون که واکنشی اثر در یا و باشه سانتیگراد

 از بایتد  رود فراتتر  ستانتیکراد  درجته 80 از دما چنانچه و نمود استفاده پروپیلن پلی اولیه مواد اسید مخزن از باید مطمئنا برسد

 . نمود استفاده پلی پروپیلن مخزن

 

 

نمونه ای از مخزن پلی اتیلن با عدسی تک جداره و دو جداره 

 

مخزن پلی اتیلن دوجداره اسید
 



 

 ختاک  توس  عنوان بهیچ صلب اتیلن پلی اینکه بدلی  گردد دفن خاک درون چنانچه اسید حم  و نگهدار  دوجداره مخازن

 در نمود خواهد عم  گرمایی عایق بعنوان خاک همچنین.  بود خواهد برخودار باالیی مزیت از نیست تجزیه قاب  سال 055 تا

 . رود می باال هوا مستقیم دما  سانتیگراد درجه06 تا گرمسیر ماطق در که خورشید مستقیم نور و سرما مقاب 

 

 

 

مخزن پلی اتیلن دو جداره حمل اسید مخزن مهم کاربردهای جمله از پلی های لوله و دوجداره اتیلن پلی
 



 

 :کرد اشاره زیر موارد به توان می ناب شرکت تولیدی دوجداره اتیلنیمخزن پلی 

 پایانه همچون افقی و تهران میالد برج همچون عمود  بصورت دفنی غیر و دفنی بصورت آشامیدنی آب نگهدار  مخزن -

 مهران همچون کشور نقاط یصاغ مرز  ها 

  گازوئی  دوجداره اتیلن پلی نگهدار  مخزن نفت، اتیلنی پلی ذخیره مخزن همچون اتیلنی پلی سوختی مواد نگهدار  مخزن

 (بازها) قلیایی مواد انواع ذخیره تانک و منبع یا اسیدها انواع ذخیره و نگهدار  مخزن همچون شیمیائی مواد نگهدار  مخزن

 متفاوت ها  دانسیته با سیاالت انواع ذخیره یا نگهدار  منابع و مخزن

 گرانول انواع نگهدار  مخزن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

( مونتتا  در محت   )ازن پلی اتیلن دوجداره می تواند بصورت تولید بدنه اصلی در کارخانه و نصب عدسی در مح  بصورت خم

 . کارفرما گردد تولید و تحوی  

این مدل تولید مخازن زمانی اهمسیت پیدا می کند که خحم مخازن مورد نیاز بسیار زیاد است و امکان جابجایی مختازن بتا   

 . تریلی میسر نیست

 

 

نمونه مخازن تولید شده با روش تولید بدنه مخزن در کارخانه و مونتاژ عدسی ها در پروژه  

 



 

تحمت  بتار ختاک     مورد استفاده توانتایی  مخزن پلی اتیلنبصورت دفنی باید بررسی نمود که  مخزن پلی اتیلنقب  از نصب 

به سبب اعمال بارها   ،کافی نداشته باشد مقاومت مخزن پلی اتیلندر صورتیکه . اطراف و سربارها  احتمالی را داشته باشد

با  .خواهد شد مخزن پلی اتیلناتصاالت و نشت فاضالب به بیرون  باعث شکستگی وارده دچار تغییر شکلها  نامناسب شده و

پلی اتیلنی این شرکت به گونه ا  طراحی و ساخته شده اند که توان تحم  خاک  ها مخزن پلی اتیلن توجه به همین مسئله

مدفون  در زیرزمین بصورت با اطمینان کام  می توان آنها را را دارا می باشند و( ترافیک از غیر) احتمالی سربارها  اطراف و

 .نصب نمود

 :دنبال نمایید ها  پلی اتیلنی مراح  زیر رامخزن پلی اتیلنبرا  نصب  

 نصب بصورت دفنی -1

 (رو  زمین ) نصب بصورت سطحی  -2

 نصب بصورت هوایی -3

نمی توان از در هر سه حالت نصب، اصول و استانداردهایی وجود دارد که در صورت عدم رعایت آنها مشکالتی پی  آمده و 

لذا این شرکت در راستا  سیاست مشتر  مدار  و حمایت فنی همه جانبته از  . مخزن بهره بردار  کام  و صحیحی داشت

باعث رضایت مند  بی  از   مشتر  خود اقدام به تدوین این دستورالعم  نموده تا با کاه  و از بین بردن موارد مشک  ساز

 .پی  مشتریان گردد

این دستورالعم  بر پایه استانداردها  جهانی . ارد مهمی که باید در نصب مخازن رعایت گردد اشاره شده استدر اینجا به مو

و تجربیات شرکت ها  بزرگ اروپایی و آمریکایی طی سال ها فعالیت در این زمینه و همچنین تجربیات شترکت در اجترا    

ا  صحیح عملیات نصب و بهره بردار  این نوع محصوالت پرو ه ها  خود نوشته شده و مطمئنا کمک شایانی در جهت اجر

 .ولی مسلما این دستورالعم  جایگزین استانداردها  نصب مخازن نمی گردد. خواهد داشت

 

 :در زیر موارد مهم والزم جهت دفن مخازن تولید  این شرکت در درون زمین آورده شده است

 :مخزنآماده ساز  چاله نصب ( الف

 .از مهمترین مراح  دفن مخزن زیرزمینی، آماده ساز  چاله نصب قب  از قرار دادن مخزن در آن است

 :درباره آماده ساز  چاله نصب رعایت موارد زیر ضرور  است



 

 چاله باید عار  از قطعه سنگ ها و اشیا  سخت با ابعاد بزرگ باشد. 
 حتما باید شیب کف چاله صفر باشد. 

  بتا تتراکم   )استحکام الزم جهت تحم  وزن مخزن را داشته باشد، خاک مربوطه متراکم متی شتود   اگر خاک چاله
 .و در غیر اینصورت باید از بتن برا  کف چاله استفاده کرد( 80%حدود 

  سانتی متر ریخته شود 10 -15در صورت بتن ریز  کف چاله، باید حداق ، بتنی به ارتفاع. 

 متر  1از طول و عرض حتما باید حدود ( چه خاک متراکم شده، چه بتن)یر مخزن ابعاد محدوده آماده ساز  شده ز
 .بزرگتر از ابعاد خود مخزن باشد

     دیواره ها  چاله کمی شیب دار باشند، که به هنگام کار کردن درون چاله خطر  از بابت ریتزش ختاک بته درون
 .چاله وجود نداشته باشد

 .خاک زیر مخزن دچار نشست شده و باعث آسیب دیدن مخزن خواهد شدرعایت موارد فوق، عدم در صورت ! اخطار

 

 :جابجایی صحیح مخزن( ب

لذا الزم است هنگام . مخازن تولید  این شرکت با رعایت اصول الزم در کارخانه بارگیر  شده و تحوی  مشتر  می گردند

اهم . حتما موارد  رعایت شود تا مخزن صدمه نبیندتخلیه بار و همچنین انتقال مخزن به درون چاله و جاساز  آن در چاله 

 :موارد به شرح ذی  می باشند

 هنگام بلند کردن مخزن از رو  وسیله نقلیه، حتما از جاقالبی ها  تعبیه شده رو  مخزن استفاده گردد. 

  زن حفت   چاله همیشته تعتادل مخت   هنگام برداشتن مخزن از رو  وسیله نقلیه و همچنین موقع انتقال آن به درون

 گردد



 

 .مخازن تولید  این شرکت دارا  پایه هستند بنابراین گذاشتن مخزن رو  زمین یا درون چاله حتما به آرامی صورت پذیرد

 :وص  کردن اتصاالت مخزن( ج

  البتته جهتت ستهولت در    . تمام انشعابات ورود  و خروجی مخزن بعد از جایگذار  مخزن در چاله وص  می شتوند

و متراکم کردن خاک می توان انشعابات را مرحله به مرحله وص  کرد ولی در صورت باز ماندن  فرآیند خاک ریز 

 .سر انشعابات در مراحلی از دفن، باید مراقب بود که از جا  انشعابات خاک وارد مخزن نشود

 ر این بخ  ها حتما باد دقت نمود که رو  لوله ها  انشعابات، خاک با حجم زیاد یکدفعه ریخته نشود و یا حتی د

 .از آجر و بتن بابت حفاظت استفاده گردد که مانع هر گونه فشار به این مناطق شود

 :پر کردن اطراف مخزن( د

     جهت سهولت در پر کردن اطراف مخزن و انجام صحیح عم  کمتکت، حتما دور تا دور مختزن فاتایی در حتدود

 : 3متر وجود داشته باشد، طبق تصویر شماره  0/5



 

 کردن زیر مخزن و اطراف مخزن می توان از مصالح زیر استفاده کرد برا  پر: 

  شن و ماسه درشت(Coarse sand or squeegee) 

   شن نخود(Pea gravel) 

  خرده سنگ ها(Crushed and screened rock chips) 

 از مصالح زیر به هیچ وجه نباید استفاده کرد: 

 آسفالت کنده شده از سطح زمین 

 مانینخاله ها  ساخت 

 خرده سنگ ها با لبه ها  تیز 

  میلی متر تجاوز نکند 25 – 10اندازه مصالح ریخته شده دور مخزن از. 

 

 نمونه ا  از پر کردن اطراف مخزن: 4شک  

   سانتی متر  دور مخزن ریخته شتده و   35مواد مجاز بیان شده در باال جهت پر کردن اطراف مخزن، در الیه ها

الزم به ذکر است که حتما زیر مخزن هتم کامت  پتر    . کمتکت شود( 80%حدود )استاندارد هر الیه تا درصد تراکم 

 .شود و فاا  خالی باقی نماند

 هنگام پر کردن اطراف مخزن به هیچ وجه نباید مصالح، مستقیما رو  مخزن ریخته شود. 

  داشته باشد سانتی متر باال  تاج مخزن ادامه 35پر کردن و کمتکت با مصالح گفته شده باید تا. 

 برا  پر کردن عمق دفن باقی مانده، از خاک معمولی منطقه می توان استفاده کرد. 

  به هیچ وجه بر رو  مح  دفن مخزن حرکت نکنند...( مث  لودر و کمترسی و )وسای  مکانیکی سنگین. 

    اگر قرار است که مخزن در جایی نصب شود که بار ترافیکی موجود باشد، می بایست با مشورت مهندستین مشتاور

ولی در کل توصیه می . تمهیداتی جهت اجرا  بتن مسلح یا افزای  ارتفاع خاک متراکم رو  مخزن اتخاذ گردد

 .مشود که مخزن در جایی نصب شود که حداالمکان بار ترافیکی نداشته باشی



 

   مخزن تا سطح زمین با بتن، آجر و یا حفاظ هتا  فلتز  محافظتت شتوند و در     ( دریچه بازدید)اطراف آدم روها

ورتیکه بار زیاد  رو  مخزن نباشد می توان از همان مصالح مناسب برا  پر کردن اطراف مخزن استفاده کرد و ص

 .با کمتکت مناسب ایمنی اطراف آدم روها را تامین نمود

 :مخزن در جایی که آب زیرزمینی موجود استنصب ( ه

 :در منطقی که آب زیرزمینی دارد حتما باید تمهیدات ویژه ا  اتخاذ گردد که در ذی  به برخی از آنها اشاره می کنیم

 اگر آبی در چاله نصب باشد حتما قب  از عملیات جاگذار  تخلیه گردد. 

 تا بعد از بارگذار  موجب نشست خاک زیر پایه ها  مختزن   زیر ساز  چاله باید با استحکام بیشتر  صورت گیرد

 (با نظر مهندسین مشاور. )نگردد

 با استفاده از حای  هایی مانع ورود آب به داخ  چاله شوید. 

 برا  جلوگیر  از بلند شدن مخزن می توان از وزنه هایی با تسمه ها  مخصوص استفاده کرد. 

  باال  مخزن باشدمتر  2عمق آب زیر زمینی نباید بی  از. 

در چنین پرو ه هایی حتما به شرکت اطالع داده شود تا هنگام تولید نیز تمهیدات ویژه ا  جهت نصب آسان :توجه

 .صحیح در نظر گرفته شود. 

–     

  مهیا گردد(نصب دفنی)مح  استقرار مخزن حتما همانند مراح  آماده ساز  کف چاله ،. 

  اگر قرار است اطراف مخزن تا ارتفاع مشخصی با مصالحی مانند خاک یا شن پر شود بهتر است از موارد عنوان شده

 .در قسمت نصب دفنی نیز رعایت گردد

 موارد مربوط به جابجایی نیز مث  موارد قب  رعایت گردد. 

  ند بایتد حتمتا تستمه هتا از     اگر تسمه هایی جهت حف  کام  تعادل مخزن رو  آن انداخته شده و محکم می شتو

 .جنسی باشند که به سطح مخزن صدمه نرسانند

       اگر مخزن در نواحی گرمسیر مث  جنوب ایران به صورت زمینی مورد بهره بتردار  قترار خواهتد گرفتت، ستایبانی

 .جهت کاه  حرارت تابیده شده به مخزن در نظر گرفته شود

 



 

–   

  فوندانسیون اجرا شده، چه بتنی و چه فوالد ، توانایی تحم  وزن مخزن پتر و تمتام بارهتا     در نصب هوایی باید

 .دینامیکی وارده را داشته باشد

 تمام موارد گفته شده در بخ  ها  قب  که مربوط به این بخ  نیز می شوند در اینجا الزم االجرا هستند. 

 

 

 

 

 
 

 :همکاری با آنها را داشته  برخی از پروژه هایی که شرکت ناب زیست افتخار

 



 

 واحد  مسکن فرهنگیان غرب تهران 205پرو ه  –متر مکعب  05دستگاه مخزن پلی اتیلن صلب  6 -

 شهرک سالمت – شرکت غشا گستر داالهو –متر مکعب  455مخزن نگهدار  پلی اتیلن دوجداره به ظرفیت  -

 شرکن نفت امین –متر مکعب  65 دستگاه 3متر مکعب بصورت  105مخزن نگهدار  گازوئی  به ظرفیت  -

 تولید گردیدمتر مکعب  65دستگاه  4متر مکعب که بصورت  245مخزن نگهدار  اسید کلریدریک به ظرفیت  -

 شرکت گوپله –بانک مرکز   ها دفتر مجر  طرح –متر مکعب  60دستگاه مخزن پلی اتیلن دو جداره  2 -

 تختی تهران استادیوم –متر مکعب  30مخزن پلی اتیلن با طراحی خاص به ظرفیت دستگاه  6 -

 بیمارستان امام رضا مشهد –متر مکعب جهت نگهدار  آب آشامیدنی  140دستگاه مخزن پلی اتیلن دوجداره  2 -

 پایانه مرز  مهران –متر مکعب بهمراه پمپ و لجن ک   00دستگاه مخزن پلی اتیلن  16 -

 برج میالد تهران –متر مکعب جهت آب آتشنشانی  405ن پلی اتیلمخزن  -

 

 

 


