معرفی :
شرکت فن آوران نفت ابزار با پشتوانه علمی و رعایت اصول مهندسی و استانداردهای روز جهان در راستای ارائه
هرچه بیشتر و بهتر خدمات و تامین تجهیزات موردنیاز در صنایع نفت ،گاز ،پتروشیمی و  ...فعالیت دارد.
این شرکت در حال حاضر یکی از بزرگترین سازندگان جایگاه های عرضه سوخت اعم از جایگاه های توزیع سوخت
سیار ،جایگاه های توزیع سوخت سریع النصب و جایگاه های توزیع سوخت ساحلی می باشد.
امروزه شرکت مهندسی فناوران نفت ابزار با رویکردی مبتنی بر خلاقیت و با در نظر گرفتن نیاز روز صنعت کشور
قادر به ساخت محصولات نوآورانه و ابداعات تحسین برانگیزی از قبیل :
جایگاه های سریع النصب ،جایگاه های سوخت سیار ،جایگاه سیار چرخ دار ،جایگاه های پیش ساخته ساحلی
،جایگاه های تک سکو  ،سوخت رسان امدادی ،سوخت رسان هواپیما و بالابرقایق است که طراحی  ،ثبت ایده ،
ساخت و نصب همه این محصـولات در انحصار شرکت مهندسـی فناوران نفت ابـزارمی باشد .
در زمینه مواد ضدانفجار نوایکس اطلاعاتی به دست آورده شد که زمینه پژوهش را فراهم نمود  .اکنون شرکت فن
آوران نفت ابزار افتخار دارد که پس از ماه ها بررسی و مطالعه به تکنولوژی ساخت دستگاه های این محصول و
بهره برداری از آن دست پیدا کند و این محصول را تحت عنوان« مش آلومینیومی ضد انفجار» روانه بازار نماید .
این شرکت در پروژه های زیادی در زمینه تولید و نصب مواد ضدانفجار در جایگاه های سوخت و مخازن ذخیره
فعالیت نموده که اسامی برخی از آن ها در ذیل آمده است:
 جایگاه سیار شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
 جایگاههای سیار نیرو های مسلح
 سازمان خرید سپاه
 معاونت آماد و پشتیبانی ندسا
 نیروی انتظامی تهران بزرگ
 سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان رضوی
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه سبزوار

مقدمه :
امروزه استفاده از سوخت های فسیلی بخش لاینفکی از زندگی روزمره ما را تشکیل داده است .این سوخت ها
مخاطرات فراوانی چون احتمال آتش سوزی ،انفجار ،خسارات جانی ومالی انسان ها را فراهم آورده است.
آمار موجود در ایران و جهان بیانگر این واقعیت مهم است که تلفات و خسارات ناشی از انفجارات ،آتش سوزی و
پیامدهای آن بیشتر از سایر سوانح می باشد .مواد محترقه قابل انفجاری چون بنزین ،گازوئیل ،متان ،بوتان ،پروپان
و  ...بلایای جدی و خطرآفرین برای زندگی بشر امروزی است.
افزایش جمعیت جهان نیاز به سوخت و این مو اد آتش زا و انفجارخیز و به طبع آن حمل و نقل و انبارسازی آن
نیز افزایش می یابد .اگرچه عرضه و تقاضا هر دو در کنار هم بشدت رشد یافته است ولی پیشرفت تکنولوژی برای
کاهش خطرات احتمالی ناشی از این قبیل فرآورده ها محسوس نمی باشد.

انفجار چیست؟
منبع هایی که با هر نوع مشتقات کربنی پر می شوند عمدتا به دو دلیل منفجر می شوند :

 )1افزایش فشار درون کانتینر:
یعنی گرمای نقطه مشخصی از دیواره بیرونی کانتینر و کربن درون به طور موضعی افزایش می یابند ،افزایش
موضعی دمای گازها فشار را بالا می برد و از آنجاییکه گاز رسانایی بسیار پایینی دارد کل کانتینر به طور همزمان
ویران و منفجر می شود .مشتقات کربن آزاد شده و بلافاصله شروع به سوختن می کند.

 )2حرارت و گرمای بیرون و جرقه داخل کانتینر و یا مخزن:
شعله شروع به سوختن می کند و در کانتینر (ظرف و یا منبع) گرما و فشار تولید می کند .حرارت دیواره های
منبع را ضعیف می کند و افزایش فشار دیواره ضعیف شده را در هم می شکند در این هنگام انفجار یا ویرانی
حادث می شود .

اکسس (نو – ایکس) چیست؟
سیستم نو -ایکس اصلی ترین و عملی ترین روش حذف خطر انفجار همیشگی مربوط به مایعات قابل
احتراق و گاز میباشد .نو -ایکس یک شبکه آلومینیومی تور مانند ظریف است که به چیدمان رولی و گلولهای در
مخزن قرار داده میشود .این سیستم می تواند از طریق بکارگیری اصل قابلیت رسانایی گرما (توزیع یکنواخت
گرمای تولید شده )از مخزن محافظت کند .مواد نو -ایکس با جلوگیری از افزایش ناگهانی گرما در مخزن ،با افزایش
تدریجی فشار میزان امنیت را افزایش میدهد .علاوه بر این چنانچه شعلهای درون کانتینر صورت گیرد یک لایه
موثر بین گاز ،مواد نو-ایکس و آتش ایجاد میشودکه زمان افزایش دما و در نتیجه خطر انفجار را کاهش میدهد.

ویژگی های استفاده از مـواد ضـد انفجـار ( اکسس ):
 .1مش آلومینیومی ضد انفجار مقاومت در برابر تلاطم مخازن سوخت مایع را تا حد زیادی بالا می برد و می توان
با استفاده از این محصول پرده های موجود در مخازن سوخت راحذف نموده که این خود در کاهش هزینه ی
ساخت مخزن نقش بسزایی ایفا می کند .
 . 2مش آلومینیومی ضد انفجار با استفاده از کوچک کردن شعله های آتش در کم کردن احتمال انفجار به نیروهای
آتش نشان امکان نزدیک شدن به محل حادثه را بدون هیچ گونه ریسک بوجود می آورد که این امر در اطفاء
حریق بسیار مفید خواهد بود .
 .3امکان جوشکاری و تعمیرات مخازن را بدون نیاز به تخلیه ی سوخت فراهم می آورد .
 . 4بوسیله مش آلومینیومی ضد انفجار قابلیت و استعداد مقاوم کردن مخازن در برابر خوردگی را می توان تا حد
بسیار زیادی بالا آورد .این مزیت در امر خوردگی تحول بسیار بزرگی بشمار می آید که تنها همین پارامتر دلیلی
کافی برای استفاده از مش آلومینیومی ضد انفجار در مخازن در معرض خطر خوردگی است .
 .5این محصول بصورت مادام العمر در مخازن استفاده می شود .
 .6قابلیت نصب ساده و سریع .
 . 7مش آلومینیومی ضد انفجار هیچ گونه واکنشی ( شیمیایی وفیزیکی ) با سوخت و مواد شیمیایی در مخزن
ندارد .
 .8باعث صرفه جویی در مصرف فرآورده های نفتی با کاهش  66درصدی تبخیر بنزین .
 .9تخلیه الکتریسیته ساکن در مخازن .

مزایای حاصل از مواد ضد انفجار:
 قابلیت کاربرد در انواع مایعات و گازها
 جلوگیری از جوشش مایعات که منجر به انبساط بخار و انفجار میشود.
 پاکیزه نگه داشتن مخزن
سوخت (ضد خوردگی و
زنگ زدگی ) با عمل کردن
مانند قطب مثبت الکتریکی.
 ثابت نگه داشتن مایع داخل
مخزن و ایجاد امکان حذف
دیوارههای جداکننده مخازن
که سبب کاهش هزینه و وزن
مخزن میشود.
 ایجاد سطح بالایی از امنیت در پروژههای نفت و گاز ،پالایشگاهها ،نیروگاهها ،خطوط انتقال و صنایع پتروشیمی .
 ایمنی جادهها در حمل و نقل مواد آتش زا توسط تریلرهای حامل سوخت.
 امکان تعمیرات(جوشکاری و )...آسان و ایمن مخازن و لولهها در محل بدون خروج از مدار آنها و جلوگیری از
هدر رفتن بیشتر مواد سوختی.
 به دلیل سبک بودن این مواد وزن قابل ملاحظهای به مخازن اضافه نخواهد و نیز حجمی بیشتر از 1/7درصد حجم
کل مخزن را اشغال نمینماید.
 از گسترش و رسیدن شعلهها به سایر نقاط جلوگیری کرده و میتواند نقش یک مهار کننده شعله را ایفا نماید.
برای مهار شعلههای آتش در شبکههای لوله کشی نیز کاربرد داشته از سرایت آتش به سایر نقاط شبکه جلوگیری میکند
که امتیاز بزرگی در کاهش انفجارات ناشی از زلزله میباشد.

کاربـردهـای مـواد ضـد انفجـار ( اکسس ) :
. -1مخازن سوخت کلیه خودروها ( سواری،سنگین،مسابقه و.) ...
 -2پالایشگاه ها و جایگاه های پخش فراورده های نفتی ومخازن ذخیره سوخت.
-3تانکرهای حمل سوخت (جاده ای و ریلی و.) ...
 -4مخازن هواپیماها و فرودگاه ها.
 -5صنایع هوافضا به ویژه مخازن سوخت هلیکوپترها و هواپیماها.
 -6تأسیسات نظامی و شیمیایی و کپسول های گاز مایع خانگی.
-7انواع باک خودروها،کشتی ها و بالگردها .
-8ایستگاه های پرکردن مخازن .
-9خطوط انتقال مواد سوختی .
-16مخازن ذخیره سازی .

