Budowa i renowacja
zbiorników ze stali i żelbetonu
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Budowa, renowacja i przystosowanie 		
zbiorników ze stali i żelbetonu do składowania
stwarzających zagrożenie dla wód cieczy palnych
i niepalnych, z obudową zabezpieczającą przed
wyciekiem, wykonaną z tworzywa sztucznego
wzmocnionego włóknem szklanym (GFK).
Planowanie
Produkcja „pod klucz”
Konserwacja i serwis

podziemne zbiorniki na paliwo
zbiorniki na olej opałowy
zbiorniki do przechowywania kwasów i zasad
powłoki zbiorników
obudowa zabezpieczająca przed wyciekiem o podwójnych ścianach z ciągłym monitoringiem wycieków
zabezpieczenie antykorozyjne
technika zgłaszania wycieków wg EN 13160 klasa 1
wyposażenie rurociągów
budowa obiektów i instalacji
obudowa sztolni
zbiorniki na olej transformatorowy
zbiorniki do instalacji tryskaczowych
zbiorniki na rozpuszczone sole metali
do oczyszczalni ścieków
zbiorniki na wodę infiltracyjną z wysypisk odpadów

Zbiorniki na materiały niebezpieczne, wyposażone w system zabezpieczający przed wyciekiem
tba, wykonane z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym (GFK), w istotny
sposób przyczyniają się do ochrony wód. Duża odporność na korozję gwarantuje długi okres
użytkowania przy niskich kosztach eksploatacyjnych.
Obudowy zabezpieczające przed wyciekiem tba zapewniają maksymalne bezpieczeństwo
przy budowie lotnisk, obiektów przemysłowych, zakładów państwowych, oczyszczalni ścieków,
wysypisk odpadów, obiektów rolniczych, mieszkalnych, szpitali i szkół.

Doradztwo:

Świadczymy usługi doradcze w zakresie
techniki wykonania i oceny istniejących obiektów.

Planowanie:

Tworzymy specjalne rozwiązania dla indywidualnych wymagań.

Realizacja budowlana: Jako wykwalifikowany zakład specjalistyczny świadczymy usługi
„pod klucz” włącznie z uruchomieniem.

Konserwacja i serwis: Oferujemy usługi konserwacyjne i serwisowe w calej Europie.
Nasi wykwalifikowani monterzy kontrolują, czyszczą i nadzorują 		
Państwa obiekty.
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Budowa podziemnych zbiorników na paliwo o podwójnych ścianach

Konstrukcja sprawdzona pod względem
bezpieczeństwa przez BAM (Berlin),
PTB (Braunschweig) oraz TÜV Nord (Hamburg)
Ogólne dopuszczenia przez nadzór
budowlany DIBt (Berlin)
z obudową zabezpieczającą przed wyciekiem o
podwójnych ścianach, wykonaną z tworzywa
sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym (GFK),
oraz ciągłą kontrolą podciśnienia
z systemem zgłaszania wycieków
wg EN 13160 klasa 1
do składowania paliwa do samolotów,
oleju napędowego i opałowego
możliwe doposażenie zbiorników
o pojedynczych ścianach
powłoka wykazująca przewodnictwo
elektryczne w połączeniu z opatentowanym
systemem odprowadzania

Renowacja podziemnych zbiorników na paliwo

przed

po

Jeśli składowanie cieczy palnych stanowiących zagrożenie dla wód nie
odpowiada przepisom prawnym, to należy podjąć odpowiednie środki modernizacyjne.
System tba zabezpieczający przed wyciekiem nadaje się między innymi także
do renowacji zbiorników stalowych i żelbetonowych.
Obudowę zabezpieczającą przed wyciekiem można indywidualnie dopasować do kształtu zbiornika.
Nie jest konieczne wykonywanie dodatkowych otworów w zbiorniku.
Istniejące otwory robocze wystarczają do transportu urządzeń i materiałów.
Wraz z przekształceniem zbiornika w obiekt o dwóch ścianach następuje spełnienie przepisów
prawnych i zagwarantowanie maksymalnego możliwego bezpieczeństwa pracy.
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Doposażenie naziemnych zbiorników stalowych w podwójne dno
wykonane z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym (GFK)

spełnienie przepisów ustawowych poprzez
montaż podwójnego dna wykonanego z GFK

konstrukcja sprawdzona pod względem
bezpieczeństwa zgodnie z ogólnym dopuszczeniem przez nadzór budowlany DIBt (Berlin)

do wszystkich rodzajów paliwa i oleju opałowego

możliwość stosowania różnych materiałów
do przechowywania kwasów i zasad

Sprawdzony system bezpieczeństwa
zbiorników o wymaganiach specjalnych
W procesie laminowania ręcznego na konstrukcję zbiornika nakłada się kilka warstw żywicy poliestrowej wraz
z wkładem w postaci maty z włókna szklanego. Grubość każdej ściany zbiornika na materiał niebezpieczny wynosi co najmniej 3 mm. Odpowiednio do składowanego medium można wyposażyć wyprodukowane
w ten sposób zbiorniki również w elektrycznie przewodzącą warstwę wierzchnią. Wszystkie zbiorniki tba
podlegają ostrej kontroli wewnątrzzakładowej i ustawowej na etapie budowy. tba projektuje i produkuje zbiorniki na materiały niebezpieczne od 1963 r. Do chwili obecnej zbudowano ponad 400 zbiorników o całkowitej
pojemności 600 milionów litrów.
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Konstrukcja zbiornika
Ze stali lub żelbetonu (1) do przyjmowania obciążeń statycznych,
dostosowany do przechowywania specyficznych cieczy oraz skrajnych
warunków lokalnych.
Pierwszy zbiornik na materiały niebezpieczne
Odporny na działanie mediów i proces starzenia zbiornik z GFK
wyprodukowany przy użyciu wysokiej jakości materiałów: podwójna powłoka z żywicy poliestrowej z wkładem w postaci maty z włókna
szklanego (2), podwójna warstwa wierzchnia z żywicy poliestrowej (3),
szczelność sprawdzona przy użyciu wysokiego napięcia (25.000 V).
Monitorowana przestrzeń
Pusta przestrzeń pomiędzy ścianami zbiornika, wykonana przy użyciu
folii metalowej z wytłoczeniami w postaci kulek lub włókniny dystansowej,
nadzorowana w sposób ciągły przez podciśnieniowy wskaźnik wycieku.
Drugi zbiornik na materiały niebezpieczne
O takiej samej budowie powłok jak pierwszy zbiornik na materiały
niebezpieczne, do podwójnego zabezpieczenia i stałej kontroli wycieku.
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Zbiorniki dla przemysłu, gminy i gospodarstwa

Dwuścienne zbiorniki na materiały niebezpieczne zgodne z ogólnym dopuszczeniem przez nadzór budowlany DIBt (Berlin): zbiorniki dla przemysłu chemicznego, papierowego, do oczyszczalni
ścieków, elektrowni itp., przeznaczone do składowania:
kwasów
zasad
wody infiltracyjnej z wysypisk odpadów
soli metali
mocznika

Zrealizowane projekty m.in. dla:

Daimler Chrysler AG
Heidelberger Druckmaschinen (maszyny drukarskie)
Kaliwerk Bleicherode (przetwórstwo potasu)
Papier- und Kartonfabrik Varel (fabryka papieru i kartonu)
Kernkraftwerk Isar 2 (elektrownia jądrowa)
Hamburger Stahlwerke GmbH (zakłady stalowe)
Zentraldeponie Kolenfeld (wysypisko odpadów)
Klärwerk Emschermündung (oczyszczalnia ścieków)
Zellstoff Stendal GmbH (fabryka celulozy)

Zastosowanie wysokiej jakości żywic syntetycznych gwarantuje długotrwałą odporność na
działanie agresywnych mediów nie tylko do wykonywania nowych obudów ale taż do renowacji
zbiorników podziemnych i nadziemnych.

Szczegółowe planowanie • Indywidualne rozwiązania • Fachowe wykonanie

Rozwiązania specjalne – zbiorniki do zastosowań specjalnych

Instalacje tryskaczowe

Zbiorniki przeciwpożarowe

Zbiorniki do zatrzymywania deszczówki

Zbiorniki na olej opałowy

Zbiorniki na solankę

Obudowa sztolni do przechowywania

Zbiorniki do wychwytywania oleju

oleju opałowego

transformatorowego
Zbiornik na olej opałowy
przekrój poprzeczny

Instalacja Przeciwpozarowa
przekrój poprzeczny

rzut z góry
rzut z góry

Obudowa sztolni do
przechowywania oleju opałowego

Zbiornik do wychwytywania
oleju transformatorowego

przekrój poprzeczny
przekrój
poprzeczny

rzut z góry

przekrój wzdłużny
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Technika zgłaszania wycieków / Konserwacja i serwis
Od ponad 40 lat jako atestowany zakład
specjalistyczny budujemy i remontujemy zbiorniki do przechowywania cieczy
stanowiących zagrożenie dla wód.
Do ciągłej kontroli wycieków stosowane
są dopuszczone wskaźniki wycieków.
Gwarantuje to maksymalne możliwe
bezpieczeństwo pracy i optymalną
ochronę środowiska.
Konserwacja i serwis – by nic nie
pozostawić przypadkowi. Firma tba oferuje usługi konserwacyjne i serwisowe
w całych Niemczech. Również w razie
awarii nasi wykwalifikowani pracownicy
zawsze Państwu pomogą.

Usługi w zakresie budowy zbiorników
Niepowodująca zniszczeń
kontrola spawów za
pomocą przenośnej lampy
rentgenowskiej

Niepowodująca zniszczeń kontrola spawów za pomocą
przenośnej lampy rentgenowskiej. Oferujemy szereg usług
w ramach budowy nowych zbiorników „pod klucz” lub renowacji podziemnych, względnie naziemnych zbiorników do
składowania materiałów niebezpiecznych:

Budowa rurociągów
Budowa obiektów i instalacji
Montaż wskaźników wycieku
Niepowodująca zniszczeń kontrola spawów
za pomocą przenośnej lampy rentgenowskiej
Nadzorowanie procesu spawania
Kontrole i nadzór
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Tankbau GmbH
Fabersweg 1
D-22848 Norderstedt, w Niemczech
Telefon w Niemczech: +49 - 40 / 7 34 40 90 - 00
Faks w Niemczech:
+49 - 40 / 5 23 60 81
E-Mail
tba@tankbau.com
Tankbau GmbH
Filia Schwerin
Rogahner Straße 74
D-19061 Schwerin, w Niemczech
tba International GmbH & Co. KG
Fabersweg 1
D-22848 Norderstedt, w Niemczech
Tankbau Ltd.
5 Jupiter House
Calleva Park
Reading
Berks
RG7 8NN
Great Britain
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