Çelik ve betonarmeden yapılmış
depoların yeni inşası ve yenilenmesi
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Camyünü ile güçlendirilmiş polyesteden yapılan
tank iç kaplaması, yanıcı ve yanıcı olmayan, ve
çevreye zararlı sıvıların çelik ve betonarme
tanklarda güvenli bir şekilde depolanmasını sağlar.
Söz konusu uygulama yeni tank inşası veya
mevcut tankın yenilenmesi şeklinde yapılabilir.
Planlama
Anahtar teslimi inşa
Bakım ve servis

Yer altı akaryakıt depoları
Fuel-oil depoları
Asitler ve aşindirici eriyikler için depolama hazneleri
Depo kaplamaları
Sürekli sızıntı denetimi ile çift cidarlı
sızıntıya karşı koruma sistemi
Korozyona karşı koruma
EN 13160 Sınıf 1’e göre sızıntı gösterge tekniği
Boru hattı donatımı
Tesisat inşası
Tünel kaplaması
Trafo yağı havuzu
Su serpme sistemleri için hazneler
Arıtma sistemleri için metal tuz çözme haznesi
Drenaj suyu için hazne

Cam yünü ile güçlendirilmiş polyester den yapılan tba-sızıntıya karşı koruma sistemine sahip tehlikeli madde depoları suyun korunması için etkin bir rol oynamaktadır. Korozyona karşı yüksek derecede dayanıklı olması nedeniyle düşük işletme masraflarında uzun süreli dayanıklılık mümkündür.
Tba-sızıntıya karşı koruma kaplamaları hava alanları, sanayi, federal işletmeler, arıtma sistemleri,
çöplükler, tarım, ikamet alanları, hastaneler ve okullar için olan inşaat projelerinde olabildiğince yüksek emniyet sunmaktadır.

Danışmanlık:

Size teknik dizayn ve ayrica mevcut sistemlerin
değerlendirilmesi konusunda yardımcı oluyoruz

Planlama:

Bireysel talepleriniz için özel çözümler geliştiriyoruz.

İnşanın uygulanması:

Kalifiye ve alanında uzman bir işletme olarak devreye
almaya kadar anahtar teslimi hizmetler sunuyoruz.

Bakım ve Servis:

Dünya çapında bakım ve servis hizmeti sunuyoruz. Uzman
teknisyenlerimiz sistemlerinizi kontrol eder, temizler ve denetler.
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Yeralti çift cidarli akaryakit depolarinin yeni inşası

Güvenlik açısından kontrol edilmiş yapı biçimi,
BAM (Berlin), PTB (Braunschweig) ve TÜV
Nord (Hamburg) tarafından incelenmiştir
DIBt’nin (Berlin) genel inşaat denetimi ile ilgili izinleri
Çift duvarlı cam yünü ile güçlendirilmiş polyesterden
yapılmış sızıntıya karşı koruma kaplaması ve sürekli
vakum denetimi ile
En 13160 Sinif 1 standardina uygun olarak
yapilan sizinti gösterge sistemi
Uçak yakıtları, fuel oil ve
dizelin depolanması için
Tek duvarlı depoların yeniden
donatılması mümkündür
Patentli topraklama sistemi ile elektriksel izolasyon

Yer altı akaryakıt depoların yenilenmesi

önce			

sonra

Çevreye zararli sivilarin, yanıcı sıvıların depolanması kanuni esaslara uygun değilse
uygun yenileme çalışmaları gerçekleştirilmelidir.
tba sızıntıya karşı koruma sistemi ayrıca çelik ve
betonarme depolarının yenilenmesi için uygundur
Cam yünü ile güçlendirilmiş polyesterden yapılmış kaplama problemsiz
bir şekilde mevcut depo sekline uyarlanabilir
Depo içinde ilave deliklerin bulunmasi gerekli değildir
Teknik donanimin ve materyallerin içeri sokulmasi için mevcut girilen delikler yeterlidir.
Çift duvarlılığa geçerek kanuni yönetmelikler yerine getirilmektedir
ve mümkün olan en yüksek işletme güvenliği sağlanmaktadır.
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Cam yünü ile güçlendirilmiş polyesterden yapılmış çift
				
tabanlı yerüstü çelik depolarının donatılması

Cam yünü ile güçlendirilmiş polyesterden yapılmış
çift tabanların takılması ile kanuni yönetmeliklerin
yerine getirilmesi
DIBt’nin (Berlin) genel inşaat denetimi ile ilgili iznine
göre güvenlik açısından kontrol edilmiş inşaat
Tüm akaryakıt ve fuel oil türleri için
Asit ve aşındırıcı eriyiklerin depolanması
için farklı malzemeler kullanılabilir

Özel amaçlar için kullanılacak depolar için
					
denenmiş depo güvenlik sistemi
Manuel laminat yönteminde birçok tabakada polyester reçinesi, tekstil cam şilte elemanı ile
depo konstrüksiyonuna uygulanmaktadir. Her bir tehlikeli madde deposu duvarının kalınlığı en az
3 mm’dir. Depolanacak maddeye göre üretilecek depolar elektriksel iletkenlikli bir üst tabaka ile
donatilabilir. Tüm tba depoları sıkı firma içi ve resmi kurumların yapı denetimi altındadır. tba 1963'ten
beri tehlikeli madde depolarını üretmekte ve geliştirmektedir. Bugüne kadar toplam hacmi 600 milyon
litre olan 400’den fazla depo inşa edildi.
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Konstrüktif depo
Çelik veya betonarmeden (1) statik yükleri almak üzere, özel depo
sıvısına ve yerel çevre koşullarına uyarlanmıştır.

İlk tehlikeli madde deposu,
Birinci sınıf malzemeler kullanarak madde ve eskimeye karşı dayanıklı
cam yünü ile güçlendirilmiş polyesterden yapılmış depo: tekstil cam
şilte elemanı ile iki katlı polyester reçine tabakası (2), çift polyester reçine izolasyon (3), sızdırmazlık yüksek gerilim (25.000 Volt) ile kontrol
edilmiştir.
Denetim odası
Depo duvarları arasındaki boşluk. Bu boşluk bir yuvarlak kabartmalı
bir metal folyo veya bir mesafe dokusu ile meydana getirilmektedir ve
vakum-sızıntı göstergeleri tarafından sürekli olarak denetlenmektedir.
İkinci tehlikeli madde deposu
İki kat güvenlik ve sürekli sızıntı kontrolü için ilk tehlikeli madde
deposu ile aynı kaplama yapısına sahip
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Sanayi, belediye ve tarım için depolar

DIBt’nin genel inşaat denetimi izni uyarınca çift duvarlı tehlikeli madde depoları :
Kimya endüstrisi, kağıt endüstrisi, arıtma tesisleri, enerji santraları vs. için aşağıda yer alanların
depolanması için:
Asitler
Aşındırıcı eriyikler
Drenaj suyu
Metal tuzlar
Üre

Uygulanan projeler arasında:

Daimler Chrysler AG
Heidelberger Druckmaschinen
Kaliwerk Bleicherode
Papier- und Kartonfabrik Varel
Kernkraftwerk Isar 2
Hamburger Stahlwerke GmbH
Zentraldeponie Kolenfeld
Klärwerk Emschermündung
Zellstoff Stendal GmbH

Birinci sınıf sentetik reçinelerin kullanımı, gerek yeni kaplamalar için gerekse
yer üstü ve yer altı depoların yenilenmesi için, agresif depo maddelerine karşı sürekli
dayanıklılık garanti etmektedir.

Detaylı planlama • Bireysel çözümler • Doğru yerine getirme

Özel çözümler – Özel amaçlar için olan depolar / hazneler

Su serpme sistemleri için hazneler

Söndürme suyu haznesi

Yağmur tutma haznesi

Fuel oil depoları

Tuzlu su toplama rezervuarı kaplaması

Fuel oil’ün depolanması için tünel

Trafo yağı için birikme haznesi

Fuel oil deposu

Su serpme sistemleri için hazneler

Fuel oil’ün depolanması
için tünel kaplaması

Trafo yağı için birikme haznesi
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Sızıntı gösterge tekniği / Bakım ve Service
Lisanslı, uzman bir işletme olarak 40
yıldan uzun süredir suya zarar veren
sıvıların depolanması için depolar
inşa etmekte ve yenilemekteyiz.
En yüksek işletme güvenliği ve
çevrenin en iyi şekilde korunması
için sürekli sızıntı denetimleri lisanslı
sızıntı göstergeleri kullanılarak
yapılmaktadır.
Bakım ve Servis – hiçbir şeyi tesadüfe bırakmamak için. tba dünya
çapinda bakım ve servis hizmeti
sunmaktadır. Arıza durumunda da
uzman personelimiz daima hizmetinizdedir.

Depo inşası ile ilgili hizmetler
Taşınabilir bir röntgen
borusu ile tahrip etmeden
kaynak dikişi kontrolü.

Yer altı ve yerüstü tehlikeli madde depolarının anahtar teslim
olarak inşa edilmedi veya yenilenmesi çerçevesinde bir dizi hizmet sunmaktayız:

Boru hattı inşası
Tesisat inşası
Sızıntı göstergesi montajı
Taşınabilir röntgen borusu ile tahrip
etmeden kaynak dikişi kontrolü
Kaynak denetimi
Kontrol denetimi
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Tankbau GmbH
Fabersweg 1
D-22848 Norderstedt
Almanya Tel.:
Almanya Tel.:
Almanya Faks:
E-mail

+49 -40 / 5 23 33 99
+49 -40 / 5 23 33 79
+49 -40 / 5 23 60 81
tba@tankbau.com

Tankbau GmbH
Schwerin şubesi
Rogahner Strasse 74
D-19061 Schwerin
tba International GmbH & Co. KG
Fabersweg 1
D-22848 Norderstedt
Tankbau Ltd.
5 Jupiter House
Calleva Park
Reading
Berks
RG7 8NN
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