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Druhé vnútorné dno Vašich starých jednoplášťových nádrží 
vytvorenom systémom DOPA 1 - trvalá ochrana pre Vaše 

skladovacie nádrže od profesionálov. 
 

Realizácia druhého vnútorného dna nádrží s kompozitných materiálov  
a trvalou indikáciou tesnosti. 
 
Spoločnosť IDOPS realizuje systémom DOPA 1 
vytvorenie druhého vnútorného dna do 
jednoplášťových nádrží. Tým sa vytvorí nádrž 
s dvojplášťovým dnom. Vzniknutý medzipriestor, medzi 
pôvodným plášťom oceľovej /betónovej/ nádrže 
a vytvoreným druhým kompozitným plášťom je možné 
trvale monitorovať podtlakom. V prípade vzniku 
netesnosti na vonkajšom, alebo vnútornom plášti 
nádrže dôjde k strate podtlaku z vytvoreného 
medzipriestoru. Pomocou monitorovacieho zariadenia 
je únik podtlaku okamžite registrovaný 
a prevádzkovateľa nádrží na tento stav upozorní 
akustická alebo zvuková signalizácia.  
 
Systém DOPA 1 je vhodný pre nádrže na skladovanie 
nafty, vykurovacieho oleja, ropy pri maximálnej 
prevádzkovej teplote do 60°C, benzínu, leteckého 
benzínu, hexanu, tertbutylmethyletheru a mnoho iných 
chemikálii. IDOPS je odborná firma autorizovaná pre 
zriaďovanie druhých dien do jednoplášťových nádrží 
systémom DOPA. Doba realizácia oproti ostatným 
technológiám je kratšia a šetrí investičné náklady. 
Uvedená technológia nevyžaduje pre jej realizáciu  
zriadenie nových montážnych otvorov do nádrže. 
Všetky pracovné postupy sú vykonané cez jestvujúce 
vlezy do nádrže.    
 
Stručný popis inštalácie druhého vnútorného dna 
nádrže: 
Po vyčistení nádrže, defektoskopii pôvodného 
oceľového dna nádrže a opravách prípadných 
netesností sa pôvodné dno a časť steny otryská na 
stupeň čistoty SA2½. Následne sa zriadi korózna 
ochrana dna nádrže a stien do výšky 400mm, inštalujú 
sa vedenie pre moniroring podtlaku a montáž  
vyhodnocovacej jednotky tesnosti nádrže. Následne sa 
uloží hliníková nopová fólia na tesnostne odskúšanú 
vrstvu koróznej ochrany dna jednoplášťovej nádrže, 
táto sa ukončí sa na stene do výšky cca 400 mm. Tým 
sa vymedzí monitorovaná oblasť nádrže.  
 
V nasledujúcom kroku prebieha laminácia.  
Ako uzatváracia vrstva nového kompozitného dna je 
použitý nástrek  materiálom Epoflex 2. Ak sa jedná 
o nádrž pre skladovanie benzínu je potrebné ešte 
aplikovať vodivú vrstvu prepojenú s 
pôvodným oceľovým plášťom nádrže. Pri ukončení prác 
prebehne vákuová skúška a následne môže byť nádrž 
zaradená do prevádzky.  


