ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺸﺮان زﻣﻬﺮﯾﺮ آﺳﻤﺎن
ﻣﺨﺰن ﮐﺮاﯾﻮژﻧﯿﮏ )زﻣﺴﺘﯿﮏ( اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺎﯾﻊ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  ،ﺳﻼﻣﺖ و درﻣﺎن

ﻣﺨﺰن اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺎﯾﻊ

مخزن اکسیژن مایع تجهیز ایستایی است که بدون نیازبه برق و اپراتور کارمی کند.
نحوه کارکرد این مخازن به این صورت است که در بیامرستان بر روی فنداسیون نصب
می گرددو با استفاده از ماشین های حمل اکسیژن ،مایع اکسیژن در درون مخزن شارژ
می گردد.با بازکردن شیر،جریان با فشار تنظیم شده در خط لوله به سمت تابلوی سانرتال
جریان می یابد و از این طریق به بخش های مرصف کننده انتقال پیدا می کند.
تنها فعالیت مورد نیاز در این زمان چک کردن هفتگی گیج سطح سنج مایع است که نشان
دهنده درصد پربودن مخزن است .در صورتی که این گیج ما بین 20%تا 30%قرار گرفت
باید شارژ بعدی سفارش داده شود.
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺨﺎزن

ﻧﻤﻮﻧﻪ وﭘﻮراﯾﺰر
ﻣﺒﺪل ﺣﺮارﺗﻰ ﻣﺎﯾﻊ ﺑﻪ ﮔﺎز

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎن روش ﻫﺎى ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﮐﺴﯿﮋن در ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﻰ وﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻰ :
ﮐﭙﺴﻮل اﮐﺴﯿﮋن

ﻣﺨﺰن اﮐﺴﯿﮋن

اﮐﺴﯿﮋن ﺳﺎز

یکی از قدیمی ترین روش ها است
که هنوز هم به خوبی پاسخ گوی
نیاز مراکز می باشد.

مخزن اکسیژن مایع ،مخازنی به روز
دردنیا هستند که بدون نیاز به برق
و اپراتور کار می کنند.

تجهیز پرکاربردی است که با استفاده
از زئولیت اکسیژن را ازهوا جدا سازی
می کنند.

ﻣﺰاﯾﺎ

ﻣﺰاﯾﺎ

ﻣﺰاﯾﺎ
بدون نیاز به برق
بدون نیاز به تعمیرات
خلوص باال
بدون افت فشار
کارکرد مداوم
هزینه اولیه کم

ﻣﻌﺎﯾﺐ
نیاز به تعویض روزانه ویا هفتگی
هزینه باال شارژ
فشار باال و خطرات جانبی
نفرات باالرسی زیاد
عدم اطمینان از پریا خالی بودن
فضای مورد نیاز 3مرت مربع
تعویض شیرآالت
انجام تست های دوره ای

بدون نیاز به تعمیرات
بدون نیاز به رسویس دوره ای
عمر کارکرد باال
بدون آلودگی صوتی
بدون نیاز به برق
خلوص 99.99
فشار پایین و بدون خطر
کارکرد مداوم
بدون نیاز به محل مسقف
بدون نیازبه راه اندازی
فشار پایدار _خلوص پایدار

بدون نیاز به شارژ
بدون نیاز به تعویض
فشار پایین کاری و خطرات کم
بدون نیاز به حمل
اطمینان عملکرد تا 10سال

ﻣﻌﺎﯾﺐ
درصد خلوص پایین در مواقع استفاده
ناپایداری فشار
تعمیرات گران قیمت و طوالنی مدت
نیاز به برق
نیاز به اپراتور
نیازمند به اتاق نگهداری
هزینه اولیه زیاد نسبت به
مخازن و کپسول اکسیژن
نیاز به رسویس کاری مداوم
آلودگی صوتی
تعویض زئولیت در دراز مدت
فضای مورد نیاز  30مرت مربع مسقف

ﻣﻌﺎﯾﺐ
نیاز به شارژ دوره ای

ﻻﯾﻪ ﻫﺎى ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﻣﺨﺎزن
مخزن کرایوژنیک از دو جداره تشکیل شده است که جداره داخلی از جنس استیل ضد زنگ می باشد که
درون جداره خارجی از جنس فوالد کربن قرار گرفته است .حد فاصل این دو مخزن  ،وکیوم شده و ازعایق پرلیت پر شده

الیه بیرونی _فوالد کربن

است که بر اساس روش غربال مولکولی عمل می مناید.

الیه میانی_وکیوم _پرلیت

لوله های مخزن ،از جنس استیل ضد زنگ می باشد که این امر درکنار تست های زیادی که بر روی مخزن انجام
میگیرد موجب تضمین مرغوبیت و کیفیت مایعات گازی می باشدکه خود عامل مهمی در باال نگه داشنت
خلوص گاز ها است .
این مخازن با استفاده از تکنیک های های پیرشفته و فناوری روز دنیا که تحت سیستم کنرتل کیفیت می باشد
ساخته می شود.
الیه بیرونی _فوالد کربن

الیه میانی_وکیوم _پرلیت

اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺎﯾﻊ را از ﮐﺠﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟
در ایران بیش از  120پلنت تولید اکسیژن وجود دارد که می توانند با استفاده از ماشین های مخصوص حمل اکسیژن مایع
به متام نقاط کشور،در هر رشایط اقلیمی اکسیژن رسانی کنند.
اﯾﻤﻨﻰ ﻣﺨﺰن اﮐﺴﯿﮋن ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ؟ .
کلمه اکسیژن در ذهن عموم با خطر انفجار همراه شده است که دلیل .آن سیلندر های مرسوم می باشد.

که به دلیل فناوری کاری باال میتواند باخطرهمراه باشد اما در مخازن به دلیل فشار پایین کاری  ،دوجداره
بودن  ،تجهیزات ایمنی مخصوص و تست های متنوع هیچ گونه خطروجود ندارد.

ﻓﻀﺎى ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺨﺰن ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
برخالف برخی تصورات که فضای مورد نیاز مخزن را حدود70مرت عنوان می کنند محوطه مورد نیازمخزن

.

حدود4مرت می باشد که به قطر  2.5مرت آن مورد نیاز مخزن و مابقی برای دسرتسی به اطراف مخزن می باشد.
آﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺎﯾﻊ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﯿﻠﻨﺪر اﮐﺴﯿﮋن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن را ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﮐﺰ
واﺑﺴﺘﻪ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ؟

انتخاب مخازن اکسیژن مایع بر این اساس می باشد که یک یا دو ماه یکبار شارژ گردد.این در حالی است که
کپسول ها باید به صورت هفتگی شارژ گردد ،پس  10بار شارژ ساالنه با بیش از 1000ماشین حمل اکسیژن در
رسارس کشور کار بسیار ساده ای می باشد.
آﯾﺎ دﻣﺎى ﻫﻮا )ﮔﺮم_ﺳﺮد(در ﮐﺎرﮐﺮد ﺗﺎﺛﯿﺮ دارد؟

دمای اکسیژن مایع )(-183درجه می باشد و به صورت طبیعی حدود 200درجه با دمای محیط اختالف دما دارد
.
پس تغییر چند درجه هوا در کارکرد مخزن تاثیر ندارد.به همین دلیل مخزن نیاز به فضای مسقف نیز ندارد.
ﺗﻌﻤﯿﺮات و ﻧﮕﺪارى ؟

مخازن اکسیژن با توجه به این که جزو تجهیزات ثابت می باشد نیاز به تعمیر و نگهداری ندارند و فقط باید
شیرآالت و رگالتور آن مورد برسی قرار گیرد .که این کار بدون نیاز به توقف کارکرد و با هزینه جزیی انجام
می گیرد .به اشتباه برخی از کارشناسان به دلیل دوجداره بودن مخزن اعالم به بازرسی بین مخزن یا خال بین
دوجدار می کنند که کامال اشتباه می باشد.
مخزن اکسیژن مایع تجهیز ایستایی است که بدون نیاز به برق و اپراتور کار می کند.
نحوه کارکرد این مخازن به این صورت است که در مرکز صنعتی بر روی فنداسیون نصب می گردد و با استفاده از ماشین
های حمل اکسیژن مایع اکسیژن در درون مخزن شارژ میگردد .با باز کردن شیر ،جریان با فشار تنظیم شده در خط لوله
سمت محل مرصف جریان میابدو از این طریق به بخش های مرصف کننده انتقال پیدا می کند.
تنها فعالیت مورد نیاز در این زمان چک کردن هفتگی گیج سطح سنج مایع است که نشان دهنده درصد پر بودن مخرن است
در صورتی که این گیج ما بین  20تا  30در قرار گرفته باشد باید شارژ بعدی سفارش داده شود.
خلوص اکسیژن در این رشایط ثابت خواهد بود وبا توجه به رگالتور فشارساز افت فشار حتی در باالترین میزان مرصف وجود
ندارد .

ﭼــﺮا زﻣـــــﻬﺮﯾﺮ؟
_داراى ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژى ﺑﻮﻣﻰ ﺳﺎزى ﺷﺪه ﮐﺮاﯾﻮژﻧﯿﮏ )زﻣﺴﺘﯿﮏ( از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺻﺪ در اﯾﺮان
_ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺎﯾﻊ
_اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺻﻨﺪوق ﻋﻠﻤﻰ ﻓﻨﺎورى رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮرى ﺑﻪ واﺳﻄﻪ داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺑﻮدن ﺷﺮﮐﺖ
)ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺼﻮﺻﻰ(
_در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﻤﺘﺮ از  48ﺳﺎﻋﺖ
_ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺨﺎزن ﮐﺮاﯾﻮژﻧﯿﮏ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻫﺎﯾﻰ ﻫﻤﭽﻮن اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ-ﻋﺮاق-اﻗﻠﯿﺪ ﮐﺮدﺳﺘﺎن-ﺳﻮرﯾﻪ-اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
_ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﺎرﺟﻰ آن ﺣﺪاﻗﻞ 30%
_ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻰ اﯾﺮان در ﺣﻮزه ى ﻣﺨﺎزن
_داراى ﻣﺠﻮز از ارﮔﺎن ﻫﺎى ذى رﺑﻂ ﻣﺎﻧﻨﺪ اداره ﮐﻞ ﺗﺠﻬﯿﺰات ) ﺗﻨﻬﺎ دارﻧﺪه آن ﻫﺴﺘﯿﻢ (  -وزارت ﻧﻔﺖ
_ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ  -وزارت ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت )ﺷﻬﺮك ﻋﻠﻤﻰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﻰ اﺻﻔﻬﺎن(
_اﻣﮑﺎن اﻧﺠﺎم  16ﺗﺴﺖ ﺑﺮ روى ﻣﺨﺰن در ﺣﻀﻮر ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ
_ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎى ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ اروﭘﺎ ISO _EN_ Asme

_ﻧﺼﺐ ﺑﯿﺶ از  100ﻣﺨﺰن در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ
_دارﻧﺪه ﺟﻮاﯾﺰ از ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﯿﺦ ﺑﻬﺎﯾﻰ و Aspa Awards2017

_اﺷﺘﻐﺎل ﺑﯿﺶ از  300ﺧﺎﻧﻮار در ﺳﺎل
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