WYTYCZNE ROZŁADUNKU I MONTAŻU ZBIORNIKÓW
NAZIEMNYCH FIRMY NAMRON

SPORZĄDZONO W OPARCIO O NORMĘ PN-EN 13121-4:
„ Naziemne zbiorniki z tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknem szklanym – Część 4: Dostawa, montaż
i konserwacja”

TRANSPORT i ROZŁADUNEK
Zbiornik należy przewozić pojazdem, który nie ma żadnych ostrych występów mogących spowodować
uszkodzenie. Należy stosować odpowiednie kołyski lub podstawki klinowe.
Po załadunku zbiornika i odpowiednim ułożeniu na kołyskach (tak aby w miarę możliwości masa zbiornika
rozkładała się równomiernie na każdej kołysce). Zbiornik należy mocować do pojazdu za pomocą taśm GRP,
nylonowych pasów transportowych. Zbiornika należy zamocować pasami tak, aby uniemożliwić jego przesunięcie
lub zmianę pozycji podczas transportu. Należy uważać, aby nadmiernie nie napinać taśm, gdyż może to
doprowadzić do uszkodzenia zbiornika.
UWAGA: Podczas załadunku, rozładunku i do mocowania zbiornika na pojeździe nie wolno
używać taśm lub łańcuchów stalowych – może to prowadzić od uszkodzenia ścianki zbiornka i utraty
gwarancji jeżeli któraś z czynności (załadunek, rozładunek lub transport) nie była wykonywana
przez producenta zbiornika.
Podczas rozładunku zbiorników z pojazdu transportowego zbiornik należy podnosić tylko za zawiesia
będące wyposażeniem zbiornika.
Jeżeli zbiornik nie posiada zawiesi lub haków transportowych należy dokonywać rozladunku za pomocą
taśm niemetalowych lub parcianych pasów zgodnie z rysunkami poniżej.
Podwieszony zbiornik należy kierować z użyciem lin prowadzących.
UWAGA: Jednostka dokonująca rozładunku powinna posiadać uprawnienia do wykonywania
tego typu czynności oraz dobrać pasy lub taśmy rozładunkowe odpowiednie do wagi zbiornika.

PROCEDURA MONTAŻU
I. ZAŁOŻENIA WSTĘPNE
Każdorazowo przed przystąpieniem do prac związanych z posadowieniem zbiorników z kompozytu
poliestrowo szklanego (GRP) należy sprawdzić czy na etapie projektowania zostały wykonane następujące
czynności:
1. Ustalenie lokalizacji zbiornika
2. Wykonanie obliczeń statyczno – wytrzymałościowych
3. Opracowanie sposobu fundamentowania i utwierdzenia (jeśli konieczne) zbiornika w miejscu docelowej
lokalizaji

Uwaga!! Instalacja zbiornika powinna być wykonywana tylko przez przeszkolony personel.

PRZED INSTALACJĄ
Należy sprawdzić czy:
a) konstrukcje wsporcze i fundamenty nadają się do montażu zbiornika;
b) konstrukcje wsporcze i fundamenty posiadają wymagane parametry;
c) w razie potrzeby produkt chroniony jest flotacją

PRZYGOTOWANIE MIEJSCA INSTALACJI
Zapotrzebowanie na powierzchnię instalacji
Konstrukcja nośna powinna spełniać wymogom producenta zbiornika. Projekt, wykonanie fundamentu
należy opracować zgodnie z wytycznymi pod dany zbiornik

PRZYGOTOWANIE DO POSADOWIENIA ZBIORNIKA
Zbiorniki pionowe płaskodenne i z dnem stożkowym
a) Montaż na powierzchniach płaskich
Powierzchnia fundamentu powinna być płaska, dopuszczalna różnica poziomu wynosi 2 mm/m a
maksymalna różnica może wynosić 5 mm. Wzniesiony zbiornik może mieć maksymalnie 0,5*
odchylenia.
b) Montaż na belkach lub filarach
Taki typ instalacji zbiornika powinien być zgodny z założeniami projektowymi.

KOTWIENIE
Ryglowanie kotwami
Mocowanie przeprowadza się zgodnie z zaleceniami projektowymi/producenta.

Dokręcanie nakrętek:
Nakrętki powinny być dokręcane aż dotrą do powierzchni styku. Powinny być także zablokowane
nakrętką kontrującą.

ŁĄCZENIE
Rurociągi powinny być obsługiwane przez cały czas tak aby lokalne obciążenia nie przekroczyły wartości
projektowych.
UWAGA!!! Kołnierze i dekle ochronne nie mogą być zdemontowane aż do momentu podłączenia
rurociągu lub wyposażenia dodatkowego.

OSPRZĘT DODATKOWY
Drabiny, podesty i inne dodatki powinny być zamontowane zgodnie z projektem, tak aby nie
powodowały zbędnego obciążenia zbiornika.

KONTROLA I TESTY
Po zakończeniu instalacji zbiornik powinien być skontrolowany i przetestowany zgodnie z wymaganiami
instrukcji obsługi dostarczonej przez producenta:
a) Inspekcja wizualna, ogólny stan zbiornika, stan szachtu, połączeń, przyłączy i kształtek.
Przedmiotem kontroli jest zewnętrzna powierzchnia zbiornika ze względu na uszkodzenia,
ścieranie, uderzenia. Kontroli powinna ulec także powierzchnia wewnętrzna. Inspekcja wizualna
powinna być przeprowadzona przed i po testach hydrostatycznych, oraz ciśnieniowych.
b) Testy hydrostatyczne oraz ciśnieniowe powinny być wykonywane na urządzeniach operacyjnych i
połączeniach.
UWAGA!!! W ramach testów hydrostatycznych i ciśnieniowych powinny zostać wykonane także testy
akustyczne.
Wyniki testów powinny być zarejestrowane.
UWAGA!!! Wyniki badań i kontroli powinny być przechowywane przez użytkownika do momentu
demontażu, likwidacji zbiornika.

KONSERWACJA
Konserwacją w tym przypadku jest stosowanie środków zapobiegawczych i innych w celu uniknięcia
zagrożenia życia ludzkiego i środowiska, oraz prawidłowego funkcjonowania zbiornika.
UWAGA!!! Producent powinien dostarczyć informacje o czyszczeniu, obsługi, napraw lub wymiany
uszkodzonych części, oględzin i badań.

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Dopuszczalne metody podnoszenia zbiorników w poziomie:
RYS. 1

RYS. 2

RYS. 2.1

Dopuszczalne metody stawiania zbiornika do pionu
RYS. 3

RYS. 3.2

RYS. 4

RYS. 4.1

Rys. 5

RYS. 5.1

GWARANCJA
Udzielamy gwarancji na nasz wyrób na poniższych warunkach:
1. Dostawca gwarantuje, ze Towary będą, odpowiadać charakterystyce i specyfikacji określonej w ofercie i
stosownych normach lub aprobatach technicznych.
2. Gwarant zobowiązuje się do dostarczenia towaru wolnego od wad fizycznych.
3. Gwarant udziela ……..- miesięcznej gwarancji na zbiornik wykonany zgodnie z załączoną Kartą
(PASZPORTEM)
4. Gwarantobiorca oświadcza z pełną odpowiedzialnością, iż zbiornik został posadowiony zgodnie z
„Wytycznymi Posadowienia zbiorników naziemnych firmy Namron”, co potwierdza protokół odbioru.
5. Naprawa gwarancyjna może zostać wykonana wyłącznie na podstawie ważnej Karty Gwarancyjnej
stanowiącej integralną część niniejszego dokumentu.
6. W okresie gwarancyjnym usuwane są nieodpłatnie usterki, których przyczyny wywodzą się w sposób
udokumentowany z wad materiałowych.
7. Usterki, których usunięcie ma nastąpić w ramach naszych świadczeń gwarancyjnych, należy niezwłocznie
(w okresie 48 godzin od wystąpienia usterki) po ich stwierdzeniu zgłosić w oddziale naszej firmy lub
faksem pod numer: +48 94 346 29 50
8. Wykonanie naprawy gwarancyjnej nie powoduje przedłużenia okresu gwarancyjnego dla całego wyrobu.
9. Obowiązek świadczeń gwarancyjnych przez Gwaranta jest ważny tylko wtedy, gdy wyrób został
eksploatowany zgodnie z przeznaczeniem wyrobu.
10. Gwarancja na wyrób wygasa, jeżeli naprawy lub ingerencje nie były przeprowadzone przez autoryzowany
serwis Namron Sp. z o.o.
11. W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu, zgłaszający ponosi koszty związane z dojazdem i
ewentualną naprawą
12. Za nieuzasadnione wezwanie uznaje się gdy:
- wyrób jest sprawny
- reklamacja dotyczy czynności eksploatacyjnych określonych w Wytycznych posadowienia
- usterka nastąpiła w skutek niewłaściwej eksploatacji/użytkowania wyrobu
13. W ramach niniejszej gwarancji wykluczone są roszczenia odszkodowawcze z tytułu szkód powstałych poza
samym wyrobem.
14. Po naprawie gwarancyjnej użytkownik ma obowiązek sprawdzić zgodność dokonanych wpisów ze stanem
faktycznym.

.......................................

Koszalin dn. ..................................

DOTYCZY ZBIORNIKA Z PASZPORTEM NR: ……………………………………………..

KARTA ZBIORNIKA
NAMRON Sp. z o.o.
Piaskowa 3a; 75-621 Koszalin POLAND
tel/fax: +48 94 3462950

www.namron.pl
PASZPORT ZBIORNIKA NR /
TANK (VESSEL) PASSPORT
NR
ZBIORNIK TYP/
TANK (VESSEL) TYPE
POJEMNOŚĆ/
CAPACITY
WAGA ZBIORNIKA/
TANK MASS
MEDIUM/
MEDIUM
TEMP MEDIUM/
TEMP MEDIUM
pH/
pH
CIŚNIENIE MAKSYMALNE/
MAXIMUM PREASURE
DŁUGOŚĆ/
LENGHT
ŚREDNICA NOMINALNA/
NOMINAL DIAMETER

………………………………

………………………………

………………………………

……………………………… m3
……………………………… m3

……………………………… m3
……………………………… m3

……………………………… kg
………………………………
………………..°C ÷ …………………°C
pH: ………………………………
PMAX:………………………………BAR

BEZCIŚNIENIOWY/
NONPREASURE

……………………………… mm
……………………………… mm

KRÓĆCE
PRZYŁĄCZENIOWE/
CONNECTION TUBES

………………………………
………………………………
………………………………
………………………………

………………………………
………………………………
………………………………
………………………………

WŁAZY/
MANHOLES

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

DODATKOWE
WYPOSAŻENIE/
ADDITIONAL EQUIPMENT

WYPRODUKOWANO
ZGODNIE Z/PRODUCED
ACCORDING TO:
WYPRODUKOWANO
DLA/PRODUCED FOR:

………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………

………………………………

DEKLARACJA ZGODNOŚCI – WZÓR

PROJEKT
WSPÓŁFINANSOWANY
ZE ŚRODKÓW UNII
EUROPEJSKIEJ
I BUDŻETU PAŃSTWA

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Nr 03/06/2014

1.

Producent wyrobu budowlanego: Namron SP. z o.o., ul: Piaskowa 3a;l 75-621 Koszalin
Nazwa Zakładu Produkcyjnego:
- Namron Sp. z o.o. ul: Piaskowa 3a, 75-621 Koszalin

2.

Nazwa wyrobu budowlanego: Zbiorniki GRP w zakresie średnic dn 300 – 3400

3.

Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: PKWiU: 25.21.21.- 70.90

4.

Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: do magazynowania, retencjonowania, gromadzenia
ścieków, wód opadowych i innych mediów

5.

Specyfikacja Techniczna:
−

PN-EN 13121-4:„ Naziemne zbiorniki z tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknem szklanym – Część 4:
Dostawa, montaż i konserwacja”

6.

Deklarowane cechy techniczne wyrobu budowlanego: Klasa ciśnienia PN 1 – 32 BAR, średnica dn 200 – dn
3400 mm

7.

Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz nr certyfikatu lub numer
raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności
wyrobu budowlanego: nie dotyczy

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.

Koszalin, dnia 01.06.2014

…………………………………..
Inż. Norman Drożdż

*Deklaracja wystawiona zgodnie z:
- Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz 881 art. 10 ust. 3),
- Ustawa z dnia 30.08.2002 o systemie oceny zgodności (Dz. U. nr 204 poz. 2087 art. 5 ust. 10)

TABELA PRZEGLĄDÓW I NAPRAW
Data
zgłoszenia

Data
naprawy

Opis naprawy

Podpis
Serwisanta

Podpis
Odbiorcy

