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 D801ساخت مخزن موضوع : 

 PVC+FRPجنس مخزن : 

 DataSheetنقشه و   مدارک پیوست : 

 

 و متریال ساخت – 1

 ( Shop Drowing)  نیروکلر . واحد طراحی و ساخت شرکتاز  تاییدیه کتبیو اخذ  پیوست DataSheetبا مطابق شه مخزن نق هیته(  1-1

 مخزن بر عهده پیمانکار می باشد. جهت ساخت ازیمورد ن الیمترکلیه  نیتام ( 2 -1

 اید دارای گواهینامه معتبر باشد و قبل از اجرا باید تاییدیه کارفرما اخذ گردد .متریال مصرفی ب ( 1-3

 مورد استفاده می بایستی دارای مقامت مناسب و ضخامت آن مطابق با نقشه تایید شده باشد .  PVCمتریال  ( 1-4

 باشد . شرکت سیمونا آلمانتولید و  دارای نمد تولید شده HotPressمورد استفاده باید به روش   PVCورق ( 1-5

 باشد .شرکت سیمونا آلمان و تولید ییدیه تست های آزمایشگاهی مخرب باید دارای گواهینامه و تا PVCبرای جوشکاری مخزن مورد استفاده  فیلر(  1-6

 کامپوزیتی می باشد . حین و پس از اجرای پوشش PVCپیمانکار موظف به ارائه گزارش آنالیز بارهای وارده به لایه  ( 1-7

 مخزن پس از اجرای رول نباید دارای چروک ، ترک و عیوب دیگر باشد . PVCقسمت (  1-8

 باشد .ترکیه  Pimtash تولید شرکت و PVCو فلنج های مورد استفاده از جنس  نازل هالوله  ،( 1-9

 خواهد بود.و بدون درز جوش تکه  کینحوه ساخت کپ ها به روش ( 1-11

توسط دستگاه TEX 2411 سبرگلایبا نخ فا  FILLAMENTیچیپرشته به دو روش دستی و  پوشش دهی کامپوزیتی می بایستی اتیعمل یاجرا(  1-11

. لایه های اولیه به منظور تقویت و رفع نقاط مستعد به تمرکز تنش و ایجاد حباب هوا به روش دستی و تکمیل پوشش کامپوزیت به روش اتوماتیک باشد 

 اتوماتیک رشته پیچی انجام پذیرد .

 از تولیدکنندگان معتبر مورد تایید کارفرما تامین شود .رزین مورد استفاده از نوع پلی استر غیراشباع ایزوفتالیک می باشد که باید  (1-12
 مخزن بر عهده پیمانکار می باشد .ساخت  انیدر پا AS BUILT ینقشه ها هیته(  1-13

 بازرسی فنی  - 2

قبل شروع پروژه در حضور  طی جلسه ایهای بازرسی  Hold Pointمشخص نمودن می باشد .(  ITPموظف به ارائه و تنظیم برنامه بازرسی ) پیمانکار (  2-1

 نمایندگان کارفرما باید مشخص و تایید گردد .

گاه معتبر را که در آزمایشمربوط به جوشکاری و پوشش کامپوزیتی چسبندگی ، استحکام و ...  آزمون های( پیمانکار می بایستی قبل از اجرای پروژه گواهی  2-2

 نماید . و اخذ تاییدیه احد بازرسی فنی کارفرما ارائهو همکار اداره ملی استاندارد انجام شده است به و

 ( قبل از اجرای پروژه پیمانکار می بایستی دستورالعمل اجرای پروژه را تنظیم و به تایید بازرسی فنی کارفرما برساند . 2-3
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زیتی و... باید توسط واحد کنترل کیفیت پیمانکار ، جوشکاری ، اجرای پوشش کامپو Fitt Upخم کاری ،   ( کلیه مراحل اجرا اعم از برشکاری ورق ، 2-4

 بایگانی گردد .  FinalBookگزارش نویسی شده و پس از اخذ تاییدیه کارفرما در 

 .می باشد و در حضور کارفرما برعهده پیمانکار  PVC( جوش های  Holiday Test( تست اسپارک )  2-5

 ( کلیه تجهیزات بازرسی به صورت کالیبره شده باید در کارگاه پیمانکار موجود باشد . 2-6

 می باشد . و در حضور کارفرما  بر عهده پیمانکار  ( هیدروتست) ( تست فشار  2-7

 دد .گرگ ( مراحل اجرای پروژه باید مطابق با دستورالعمل ارائه و تایید شده باشد و در صورت هرگونه تغییر باید به صورت کتبی با کارفرما هماهن 2-8

 الزامی می باشد . توسط پیمانکار در انتهای پروژه  FinalBook( ارائه  2-9

 تعهدات – 3

 بر عهده پیمانکار می باشد . سال 3( ارائه ضمانت فنی و گارانتی مخزن به مدت  3-1

 ( هزینه تریلر جهت حمل مخزن از محل شرکت پیمانکار به محل شرکت نیروکلر بر عهده کارفرما می باشد . 3-2

در محل شرکت پیمانکار و ارسال به محل شرکت کارفرما بر  ( ساخت و تامین ساپورت ، جرثقیل و استقرار مناسب مخزن در زمان بارگیری بر روی تریلر 3-3

 عهده پیمانکار می باشد .
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