


ЦЕЛ НА РАЗРАБОТВАНЕТО НА НОВИ РЕЗЕРВОАРИ 

• Подобряване на здравината 

• Намаляване на теглото 

• Нов дизайн 

• Морално остаряване на старите резервоари 

• По-лесно сглобяване на скачени резервоари 

• Подобряване на производствения процес 

• Създаване на един от най-качествените 
продукти 



ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИТЕ ФОРМИ 

• За обемите 8000, 12000, 16000, 20000, 30000, 40000, 50000 л. 

• Страници и прегради 

• Въз основа на тези форми и обеми е изчислена най-
подходящата геометрия, диаметър и дължина.  

 
Страница Преграда 



КОНСТРУКЦИЯ И АНАЛИЗ НА НОВИТЕ РЕЗЕРВОАРИ 

• Конструкция на страницата: 
 Мерки на страницата: D=2310mm H=688mm 



КОНСТРУКЦИЯ И АНАЛИЗ НА НОВИТЕ РЕЗЕРВОАРИ 

• конструкция на преградите 
 Размери на преградата: D=2310mm L=360mm 
 
Оптимална форма на ребрата 
Фундамент за стъпване(по-лесно инсталиране и 
превозване…) 
 



АНАЛИЗ НА НОВИТЕ РЕЗЕРВОАРИ 

• Анализ чрез симулираща софтуер: 
Входни данни: 
•Материал: PE-HD 
•Еластичност:790MPa 
•Плътност: 936Kg/m3 
•Налягане:0,15bar и 0,3bar 
•Поасоново число: η=0,38 

Детайлен анализ на критичните точки 



КОНСТРУКЦИЯ И АНАЛИЗ НА НОВИТЕ РЕЗЕРВОАРИ 

•Получени резултати: 
Новата форма на страницата значително 
намалява напрежението. 

 
 

 
За предотвратяване от сгъване на 
хоризонталните ребра се изгражда 
вертикално ребро: 



КОНСТРУКЦИЯ И АНАЛИЗ НА НОВИТЕ РЕЗЕРВОАРИ 

•Още подобрения: 
Конструиране на по-различно вертикално ребро 
с голяма здравина и малък разход на материал 
 
 
С цел намаляване на повърхното напрежение в тази 
област, променихме конструкцията по съответния начин. 



ИЗРАБОТКА НА КАЛЪПА 

Използвани материали 
•Листова стомана 2,5mm  
•Дъги от метал 12mm 
•Тефлон 
 

Технология на производство 
•Лазерно изрязване 
•Фрезоване на прототипа 
•Кроене 
•Придаване на форма 
•Заваряване 
•Смилане  
•Полиране 
•Фрезоване на връзките 
 



ПРОИЗВОДСТВЕН ПРОЦЕС 
Технически параметри:  
•Подготовка на материала 
•Измерване на необходимото количество материал 
•Защита срещу залепване на материала 
•Сглобяване на калъпа 
•Време за предварително затопляне 
•Основно време в пеща 
•Време за охлаждане 
•Изваждане на готовата отливка  
•Почистване и обурудване  
 
 
 



РЕЗЕРВОАР 8.000 л. 

• Обем 8360 л. 

• Дължина: 2680 мм, диаметър:2310 мм 

• Тегло: 248 кг. 

• Дебелина на стените: 10 мм. 

Сравнение със старите резервоари: 
•Дължина : 2735 мм, диаметър 2330 мм 
•Дебелина на стените: 12 мм  



РЕЗЕРВОАР 12.000 л. 
• Volumen 12.440l 

• Обем 12 440 л. 

• Дължина: 3760 мм, диаметър:2310 мм 

• Тегло: 341 кг. 

• Дебелина на стените: 10 мм. 

Сравнение със старите резервоари: 
Дължина : 3540 мм, диаметър 2330 мм 
Дебелина на стените: 12 мм  



РЕЗЕРВОАР 20.000 л.  

• Обем 22 130 л. 

• Дължина: 6280 мм, диаметър:2310 мм 

• Тегло: 654 кг. 

• Дебелина на стените: 10 мм.  

Сравнение със старите резервоари: 
Дължина : 6220 мм, диаметър 2330 мм 
Дебелина на стените: 12 мм  



РЕЗЕРВОАР 30.000 л.  

• Обем 33 700 л. 

• Дължина: 8800 мм, диаметър:2310 мм 

• Тегло: 924 кг. 

• Дебелина на стените: 10 мм. 



РЕЗЕРВОАР 40.000 л. 
 

• Обем 41270 л. 

• Дължина: 10 200 мм, диаметър:2310 мм 

• Тегло: 1194 кг. 

• Дебелина на стените: 10 мм. 



РЕЗЕРВОАР 50.000 л. 
 

• Обем 50 845 л. 

• Дължина: 13 840 мм, диаметър: 2310 мм 

• Тегло: 1464 кг. 

• Дебелина на стените: 10 мм. 



ПРЕДИМСТВА НА НОВИТЕ РЕЗЕРВОАРИ 

• Оптимална конструкция 

• По-малко телго 

• Голяма здравине и надеждна водонепропускливост 

• Ниски разходи за инсталиране 

• По-лесно повдигане и пренасяне 

• По-малки разходи за транспорт 

• Лесна настройка на височината 

 



ИЗГРАЖДАНЕ НА 250 КУБИКА ВОДОСЪДЪРЖАТЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА ПРОТИВОПОЖАРНА 

СИСТЕМА И СВЪРЗВАНЕ НА РЕЗЕРВОАРИТЕ СЪС СУХАТА КАМЕРА 

Преимуществата пред бетонен резервоар със същия обем са: 

            - по ниска себестойност. 

            - ниски разходи за проектиране (направо се залагат готовите чертежи на резервоарите). 

            - бърз монтаж (изкоп и пясъчно легло 15 см.) без да е необходимо укрепване на изкопа с бетон. 

            - дълъг живот 

            - липса на необходимост от поддръжка (при бетона на всеки няколко години се налага основен ремонт). 

            - лесен ремонт (дори при повреда, лесно може да се завари с екструдер отвътре, без да се изравя от земята). 



Юнит Комфорт ЕООД 

Гр. Варна 9000  

 0898413252 

www.unitcomfort.com                          

unitcomfort@ gmail.com 
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