Stavby a sanace ocelových a
železobetonových skladovacích nádrží

www.tankbau.com

Stavby, sanace a přestavby ocelových a
železobetonových nádrží pro skladování
hořlavých či nehořlavých kapalin nebezpečných
pro životní prostředí sklolaminátovým opláštěním proti netěsnosti.
Projektování
Zhotovení na klíč
Servis a údržba

podzemní nádrže na pohonné hmoty
nádrže na topné oleje
skladovací nádrže na kyseliny a louhy
povrchové úpravy nádrží
dvouplášťové výstelky proti netěsnosti s
permanentní kontrolou úniku
ochrana proti korozi
technologie kontroly netěsností dle EN 13160 - třída 1
vybavení potrubním vedením
stavby zařízení
výstelka podzemních chodeb
nádrže trafostanic
záchytné nádrže na srážkovou vodu
rozpouštěcí nádrže solí kovů
nádrže na průsaky ze skládek

Nádrže ze sklolaminátu pro nebezpečné látky se systémem ochrany proti netěsnosti jsou
aktivním přínosem k ochraně vod. Díky vysoké odolnosti proti korozi je zaručena dlouhá životnost
při nízkých provozních nákladech.
Opláštění proti netěsnosti společnosti TBA nabízejí nejvyšší možnou bezpečnost při stavebních
záměrech pro letiště, průmysl, čističky odpadních vod, skládky, zemědělství, sídliště, nemocníce
a školy.

Poradenství:

poskytujeme porady při technických záměrech
stejně jako ohodnocení stávajících zařízení

Projektová činnost:

vyvineme pro Vás speciální řešení dle Vašich
individuálních požadavků

výstavba:

jako kvalifikovaná společnost provádíme stavby
„na klíč“ včetně uvedení do provozu

Servis a údržba:

nabízíme servisní a údržbovou službu. Naši kvalifikovaní
montéři Vaše zařízení odzkouší, vyčistí a zkontrolují
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Nové stavby podzemních dvouplášťových nádrží na pohonné hmoty

bezpečnostně odzkoušené stavební postupy
BAM (Berlín), PTB (Braunschweig) a T’UV Nord
(Hamburg)
všeobecné schválení stavebního
dohledu DIBt (Berlín)
dvouplášťové sklolaminátové provedení
s permanentní podtlakovou kontrolou
se systémem kontroly netěsnosti
dle EN 13160 – třída 1
pro skladování leteckých pohonných
hmot, nafty a topných olejů
dodatečné vybavení jednoplášťových nádrží
elektrostatická úprava ve spojení s
patentovaným systémem svodu

Sanace podzemních nádrží na pohonné hmoty

před			

poté

Neodpovídá-li skladování nebezpečných hořlavých kapalin zákonným předpisům,
musí být provedeny sanační zásahy.
tba-systém kontroly netěsnosti je mimo jiné uzpůsoben k sanaci
ocelových a železobetonových nádrží
Sklolaminátový plášť může být bez problému přizpůsoben jakémukoliv tvaru nádrže
nejsou zapotřebí žádné další otvory v nádrži
pro dopravu technického zařízení a materiálu do nádrže postačují stávající vstupní otvory
přestavbou na dvouplášťové provedení jsou splněný zákonné požadavky
a je zaručena nevyšší možná provozní bezpečnost
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Dostavba dvojitého sklolaminátového dna
					
do nadzemních ocelových nádrží

splnění zákonných předpisů vestavbou
sklolaminátového dvojitého dna
bezpečnostně odzkoušený stavební postup
dle všeobecných schválení stavebního dohledu
DIBt (Berlín)
pro všechny druhy pohonných hmot a topných olejů
použití různých materiálů pro skladování
kyselin a louhů

Osvědčený systém bezpečnosti nádrže
					
pro nádrže se speciálními požadavky
V postupech ruční laminace je na stěnu nádrže naneseno několik vrstev polyesterové pryskyřice s
vložkou tvořenou rohoží ze skelných vláken. Tloušťka každé z ochranných stěn nádrže je min. 3mm.
V souvislosti na skladovaném médiu je možné opatřit takto provedenou nádrž elektricky vodivou
vrstvou. Všechny tba nádrže podléhají přísné interní i úřední stavební kontrole. TBA vyvíjí a zhotovuje
nádrže pro nebezpečné látky od roku 1963. Do dnešního dne postavila více než 400 nádrží s celkovým
objemem 600 milionů litrů.
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konstrukce nádrže
ocel nebo železobeton (1) k rozložení statické zátěže, přizpůsobený
specifické skladované kapalině a místním podmínkám

první plášť nádrže
skladovaným médiím a stárnutí odolná sklolaminátová nádrž s použitím
vysokohodnotných materiálů: dvojitá polyesterová pryskyřice se skelnou
textilní vložkou (2), dvojitá uzavírací vrstva z polyesterové pryskyřice (3),
těsnost je zkoušena vysokým napětím (25.000 voltů).

kontrolní prostor
prostor mezi jednotlivými plášti nádrže, který je tvořen pomocí nopové
kovové fólie a je opatřena permanentní podtlakovou kontrolou těsnosti.

Druhý plášť nádrže
Stejné složení vrstev jako první plášť pro dvojitou bezpečnost
a trvalou kontrolu těsnosti.
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Nádrže pro průmysl, města a zemědělství

Dvouplášťové nádrže pro nebezpečné látky dle všeobecných předpisů stavebního dohledu DIBt:
Nádrže pro chemický a papírenský průmysl, čističky vod, elektrárny, atd. ke skladování:

kyseliny
louhy
skládky – prosaky
soli kovů
močovina

Uskutečněné projekty:

Daimler Chrysler AG
Heidelberger Druckmaschinen
Kaliwerk Bleicherode
Papier- und Kartonfabrik Varel
jaderná elektrárna Isar 2
Hamburger Stahlwerke GmbH
centrální skládka Kolenfeld
čistička Emschermündung
celulózka Stendal GmbH

použití hodnotných pryskyřic zaručuje dlouhodobou odolnost proti agresivitě skladovaných médií,
jak u nových opláštění, tak i v případě sanace nad- a podzemích nádrží.

detailní projekt • individuální řešení • odborné provedení

Zvláštní řešení – nádrže pro speciální použití

jímky srážkové vody opatřené

nádrže na vodu pro potřeby hašení

hasební technikou

nádrže na topný olej

záchytné jímky na srážkovou vodu

výstelky chodeb pro skladování topných olejů

sběrné nádrže na solné roztoky
nádrže pro olej z trafostanic
nádrž na topné oleje

nádrže na srážkovou vodu

výstelka chodeb pro
uskladnění topných olejů

záchytné nádrže na transformátorový olej
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Technika kontroly těsnosti / servis a údržba
Jako odborná společnost stavíme již
více než 40 let nádrže ke skladování
vodě nebezpečných kapalin.
Pro permanentní kontrolu těsnosti
jsou použity schválené ukazatele netěsností. Takto je zaručena
nejvyšší možná provozní bezpečnost
a optimální ochrana životního
prostředí.
Servis a údržba – abychom nenechali nic náhodě. TBA nabízí
celoplošný servis a údržbu. Rovněž
v případě závad jsou naši kvalifikovaní spolupracovníci kdykoliv k dispozici.

Výkony spojené se stavbou nádrží
Nedestruktivní zkoušky
svárů přenosným rentgenem.

V rámci nové stavby „na klíč“ nebo sanace pod- popř. nadzemních
nádrží pro nebezpečné látky, nabízíme celou řadu služeb:

dodávku potrubních vedení
stavbu zařízení
montáž kontroly těsnosti
nedestruktivní zkoušku svárů
přenosným rentgenem
dohled nad svářečskými pracemi
zkušební dohled
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