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شرکت پیشران زمهریر آسمان





مخزن اکسیژن مایع تجهیز ایستایی است که بدون نیازبه برق و اپراتور کارمی کند. 

نحوه کارکرد این مخازن به این صورت است که در بی�رستان 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 سان�ال

جریان می یابد و از این طریق به بخش های م�ف 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 %20تا  %30قرار گرفت

باید شارژ بعدی سفارش داده شود.

 

 مبدل حرارتى مایع به گاز 
 

مخزن اکسیژن مایع

نمونه مخازن

 نمونه وپورایزر 



درصد خلوص پایین در مواقع استفاده

ناپایداری فشار

تعمیرات گران قیمت و طو¬نی مدت

نیاز به برق

نیاز به اپراتور

نیازمند به اتاق نگهداری

هزینه اولیه زیاد نسبت به

مخازن و کپسول اکسیژن

نیاز به ²ویس کاری مداوم

آلودگی صوتی

تعویض زئولیت  در دراز مدت

فضای مورد نیاز 30 م� مربع مسقف

اکسیژن سازمخزن اکسیژن

معایب

معایب

معایب

مزایامزایامزایا

بدون نیاز به برق

بدون نیاز به تعمیرات

خلوص با¬

بدون افت فشار

کارکرد مداوم           

هزینه اولیه کم

نیاز به تعویض روزانه ویا هفتگی

هزینه با¬ شارژ

فشار با¬ و خطرات جانبی

نفرات با¬²ی زیاد

عدم اطمینان از پریا خالی بودن

فضای مورد نیاز 3م� مربع

تعویض شیرآ¬ت

انجام تست های دوره ای

بدون نیاز به تعمیرات

بدون نیاز به ²ویس دوره ای

عمر کارکرد با¬

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

 تجهیز پرکاربردی است که با استفاده

 از زئولیت اکسیژن را ازهوا جدا سازی

  می کنند. 

یکی از قدیمی ترین روش ها است

 که هنوز هم به خوبی پاسخ گوی

  نیاز مراکز می باشد. 

کپسول اکسیژن

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

الیه هاى تشکیل دهنده مخازن

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. 

  مخزن کرایوژنیک از دو جداره تشکیل شده است که جداره داخلی از جنس استیل ضد زنگ می باشد که

درون جداره خارجی از جنس فو¬د کربن قرار گرفته است. حد فاصل این دو مخزن ، وکیوم شده و ازعایق پرلیت پر شده 

است که بر اساس روش غربال مولکولی عمل می ½اید.  

 لوله های مخزن ،از جنس استیل ضد زنگ می باشد که این امر درکنار تست های زیادی که بر روی مخزن انجام

Àمیگیرد موجب تضمین مرغوبیت و کیفیت مایعات گازی می باشدکه خود عامل مهمی در با¬ نگه داش 

 خلوص گاز ها است .  

این مخازن با استفاده از تکنیک های های پیÁفته و فناوری روز دنیا که تحت سیستم کن�ل کیفیت می باشد

ساخته می شود. 

مخزن کرایوژنیک از دو جداره تشکیل شده است که جداره داخلی از جنس استیل ضد زنگ می باشد که

درون جداره خارجی از جنس فو¬د کربن قرار گرفته است. حد فاصل این دو مخزن ، وکیوم شده و ازعایق پرلیت پر شده

لوله های مخزن ،از جنس استیل ضد زنگ می باشد که این امر درکنار تست های زیادی که بر روی مخزن انجام

Àمیگیرد موجب تضمین مرغوبیت و کیفیت مایعات گازی می باشدکه خود عامل مهمی در با¬ نگه داش

این مخازن با استفاده از تکنیک های های پیÁفته و فناوری روز دنیا که تحت سیستم کن�ل کیفیت می باشد

¬یه میانی_وکیوم _پرلیت¬یه میانی_وکیوم _پرلیت

درون جداره خارجی از جنس فو¬د کربن قرار گرفته است. حد فاصل این دو مخزن ، وکیوم شده و ازعایق پرلیت پر شده
¬یه بیرونی _فو¬د کربن

¬یه 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

Àمیگیرد موجب تضمین مرغوبیت و کیفیت مایعات گازی می باشدکه خود عامل مهمی در با¬ نگه داش

این مخازن با استفاده از تکنیک های های پیÁفته و فناوری روز دنیا که تحت سیستم کن�ل کیفیت می باشد

¬یه بیرونی _فو¬د کربن¬یه بیرونی _فو¬د کربن

¬یه میانی_وکیوم _پرلیت¬یه میانی_وکیوم _پرلیت

نیاز به شارژ دوره ای



اکسیژن مایع را از کجا تهیه کنیم؟
در ایران بیش از 120 پلنت تولید اکسیژن وجود دارد که می توانند با استفاده از ماشین های مخصوص حمل اکسیژن مایع   

 به Äام نقاط کشور،در هر Âایط 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 با¬ 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؟
برخÈف برخی تصورات که فضای مورد نیاز مخزن را حدود70م� عنوان می کنند محوطه مورد نیازمخزن

حدود4م� می باشد که به قطر 2.5 م� آن مورد نیاز مخزن و مابقی برای دس�سی به اطراف مخزن می باشد. 
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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 م�ف جریان میابدو از این طریق به بخش های م�ف 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 20 تا 30 در قرار گرفته باشد باید شارژ بعدی سفارش داده شود. 

 خلوص اکسیژن در این Âایط ثابت خواهد بود وبا توجه به رگÈتور فشارساز افت فشار حتی در با¬ترین میزان م�ف وجود

ندارد . 

 

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 10 بار شارژ سا¬نه با بیش از 1000ماشین حمل اکسیژن در

²ا² کشور کار بسیار ساده ای می باشد. 

 

آیا دماى هوا (گرم_سرد)در کارکرد تاثیر دارد؟
دمای اکسیژن مایع (183-)درجه می باشد و به صورت طبیعی حدود 200درجه با دمای محیط اختÈف 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

 شیرآ¬ت و رگÈتور 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 اعÈم به بازرسی بین مخزن یا خÈ بین

دوجدار می کنند که کامÈ اشتباه می باشد. 



چــرا زمـــــهریر؟

_داراى تکنولوژى بومى سازى شده کرایوژنیک (زمستیک) از صفر تا صد در ایران

_تأمین کننده اکسیژن مایع

 
_استفاده از تسهیالت 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 48 ساعت

_صادر کننده مخازن کرایوژنیک به کشور هایى همچون ایتالیا-عراق-اقلید کردستان-سوریه-افغانستان

_ قیمت کمتر نسبت به مشابه خارجى آن حداقل     

_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 16 تست بر روى مخزن در حضور کارفرما
 

_مطابقت ساخت با استاندارد هاى بین المللى اروپا

_نصب بیش از 100 مخزن در سراسر کشور در صنایع مختلف

_دارنده جوایز از جشنواره هاى مختلف  شیخ بهایى و

 
_اشتغال بیش از 300 خانوار در سال
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