ئاورینگ ماد صنعت

مهندسی و ساخت تجهیزات صنعتی
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معرفی شرکت:

شرکت ئاورینگ ماد صنعت با تکیهبر آموخته های علمی و تجارب اجرایی توسط گروهی از نخبگان و استعدادهای

درخشان همدل ،در سال  1389بنا نهاده شد.
از ابتدا پر کردن خالء های صنعت داخلی با تکیهبر دانش و تعهد متخصصان بومی در دستور کار تیم ئاورینگ
بوده است.
این مهم با گذشت بیش از یک دهه و با عنایت به سوابق و پروژه های تکمیل شده محقق شده است.
در خالل زمان ،نیروهای متخصص و متعهد جدید ،جذب تیم شده که منجر به توسعهی سرمایهی انسانی ئاورینگ
شده است.
ئاورینگ با اتکاء به پرسنل کلیدی و با اعتقاد به تفكر استراتژيك در طرحريزي و توسعه سازمان ،برنامهريزي
اقدامات ،مديريت ريسك ،فرآیندگرایی ،کار تیمی ،اجرایی سیستماتیک و ایمن فعالیتها توانسته است در
راهبری پروژههای صنعتی و مهندسی تا به امروز سوابق درخشانی به جا گذاشته و خواهد گذاشت.
ئاورینگ با بهره گرفتن از ساختار کوچک ،اما چابک خود ،آماده ارائه خدمات و تامین نیازهای صنعت ایران میباشد
و تاکنون چندین محصول مورد نیاز صنایع نفت و گاز را بومیسازی نموده است.
تجربیات این شرکت در صنایع گوناگون از جمله حوزهی نفت ،گاز ،پتروشیمی ،صنعت سیمان و صنایع نیروگاهی
باعث گردیده زیربندی استراتژی این شرکت بر مبنای منافع ذینفعان شکل گیرد.

سخن هیات مدیره:

یکی از پیشنیازهای رونق اقتصاد ملی ،گردش روان چرخ صنعت کشور است .هر بنگاهی بعنوان جزئی از ارکان
اقتصاد ،میتواند نقشی کاهنده و یا فزاینده در این حرکت داشته باشد .مدیریت ئاورینگ ماد صنعت همواره در
تالش بوده تا مبنای تصمیم گیری را ایجاد ارزش افزوده در جهت توسعهی اقتصادی میهن عزیزمان قرار دهد.

ماموریت ما:

تامین نیازهای استراتژیک مشتریان به شیوهای منحصربفرد و مطابق نیاز آنها ،ارائه چابک خدمات ،استفاده از
روشهای نوآورانه در کنار قیمتهای استثنایی در زمره اهداف استراتژیک این شرکت قرار دارند.
بر این باوریم که تقویت حس خودباوری جامعه و ایجاد حس اعتماد به نفس در زمینه تولید و مصرف ملی و بهرهگیری
از تجارب ،تعهد و تخصص متخصصان داخلی با ارزشترین داراییهای نامشهود ما هستند.
با اعتقاد به اصول صداقت و سالمت حرفهای به عنوان جزء الینفک سازمان و همچنین با آگاهی از ضرورت توسعه
اقتصادی و پیشرفت تکنولوژیکی به عنوان گامهای بنیادین توسعه ارکان جامعه ،در راستای عمل کردن به مسئولیت
اجتماعی خود ،قدم برمیداریم.

مشتریان  /کارفرمایان  /شرکاء /همکاران

گواهینامه ها:

رضایت نامه ها:

MAAD-WOOD® :ماد وود

Wooden Block ک چوبی
بلو 
Wooden Pillow نشیمن چوبی
Insulation Block ق چوبی
عای 
Wooden Box جعب ه چوبی
:Process Safety Equipment تجهیزات ایمنی فرآیندی

Mechanical Interlock اینترالک مکانیکی
Flame Arrester )شعلهگیر (جرقهگیر
Spray Nozzle نازل اطفاء حریق مخازن
Fusible Plug فیوز حرارتی
شیرآالت تنفسی مخازن
Pressure Relief Valve شیر اطمینان فشاری
Vacuum Relief Valve شیر اطمینان خالء
Gauge Hatch دریچه بازدید
Free Vent دریچه تخلیه
:Process Packages پکیجهای فرآیندی
API Separator حوضچه تصفیه آب و روغن
Oil Skimmer جداکننده آب و روغن
Jet Mixtures  وInjection Nozzle تجهیزات اختالط مخازن
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Awring Products V2.00

محصوالت ئاورینگ

پروژه های در حال اجرا:
طراحی ،مهندسی و ساخت  –Belt Oil Skimmerشرکت پاالیش نفت آبادان
ساخت جعبههای چوبی عملیات مغزه گیری شرکت ملی حفاری ایران
برای اولین بار در ایران
طراحی و ساخت تجهیز  – Mechanical Interlockشیرآالت صنعتی – شرکت
ی
گسترش شیرساز 
طراحی و ساخت تجهیز  – Flame Arresterمخازن و لوله ها – پتروشیمی ایالم
طراحی و ساخت  – Gauge Hatchپتروشیمی ایالم
سایر پروژه ها
طراحی ،مهندسی و تامین متریال پکیج  – API Separatorپتروشیمی ایالم
تامین و ساخت ( – Wooden Block (Hard Woodمدیریت توسعه صنایع پتروشیمی
PIDEMCO
تامین و ساخت ( – Wooden Block (Hard Woodپتروشیمی کنگان – شرکت تاشا
صنعت پارس
تامین و ساخت  – Insulation Blockپتروشیمی کنگان – شرکت تاشا صنعت پارس
طراحی و ساخت  – Spray Nozzleپتروشیمی ایالم
طراحی و ساخت  – Fusible Plugپتروشیمی ایالم
تامین چسب نسوز  C° 1,100کوره های  – REFORMERشرکت استیم

پیشتازی با بهره گیری از دانشروز
021- 22149417

021- 22117251

info@awring.co

Awring Products V2.00

پروژه های ئاورینگ

Maad-Wood V2.01

ماد وود
محصول

مـاد-وود ®MAAD-WOOD

یک محصول صنعتی ساخته شده از چوب فرآوری شده است که توسط تیم تخصصی مـاد-
وود ® MAAD-WOODبه عنوان یک راهکار فن آورانهی دوست دار محیطزیست معرفی میگردد.
فرآوری حرارتی چوب داخل روغن گیاهی ،روشی دوستدار محیط زیست است که به منظور افزایش عمر مفید آن صورت
میگیرد .ثبات فیزیکی مواد اولیهی مـاد-وود ® MAAD-WOODبدون اثر منفی بر روی خواص مکانیکی و ایزوالسیون آن،
افزایش یافته است.
محصوالت ساخته شده با مـاد-وود ® MAAD-WOODبا کاربریهای مختلف صنعتی مانند :بلوکها ،نشیمنها ،کفشکها،
تیرها و ستونهای جدا کننده و یا عایق کننده در صنایع مختلف قابل استفاده است.
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راهکارهای مـاد-وود ®:MAAD-WOOD
مشاوره انتخاب مواد اولیه
طراحی و تهیه مدارک مهندسی
فراوری و تولید
ساخت دقیق (اندازهبری و سوراخکاری)
آزمونهای استاندارد ،صدور گواهینامه

مشاوره انتخاب مواد اولیه

طراحی و تهیه مدارک مهندسی

راهکارهای مـاد-وود

فراوری و تولید

®MAAD-WOOD

ساخت دقیق
(اندازهبری و سوراخکاری)
آزمونهای استاندارد،
صدور گواهینامه

مواد منتخب قابل ارائه مـاد-وود ®:MAAD-WOOD

021- 22149417

Maad-Wood V2.01

MAADMAAD
® -WOOD

021- 22117251

info@awring.co

Maad-Wood V2.01

ماد وود
شاخص ها:

برای شناسایی ،انتخاب صحیح نوع چوب نیاز است مولفه ها و مشخصات آن ها بررسی شده و متناسب با کاربرد و شرایط
کاری ،چوب مناسب انتخاب گردد .در جدول زیر برخی از شاخص ها قید شده و اطالعات مربوط به چوب های منتخب مـاد-
وود ® MAAD-WOODآورده شده است.
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Maad-Wood V2.01

:استانداردها

. انجام می پذیردASTM-D143  بر اساس الزامات استانداردMAAD-WOOD® وود-طراحی و ساخت مـاد

همچنین بر اساس کاربرد و نوع مصرف در طی مراحل مشاوره و طراحی سایر الزامات استانداردها طبق جدول زیر بهکار
.گرفته میشود
ISO 13061-1:2014(EN)

Physical and Mechanical Properties of Wood - Test Methods for Small Clear Wood Specimens - Part 1: Determination of Moisture Content for Physical and Mechanical Tests

ISO 13061-4:2014(EN)

Physical and Mechanical Properties of Wood - Test Methods for Small Clear Wood Specimens - Part 4: Determination of Modulus of Elasticity in Static Bending

ISO 13061-15:2017(EN)

Physical and Mechanical Properties of Wood - Test Methods for Small Clear Wood Specimens - Part 15: Determination of Radial and Tangential Swelling

ISO 16983:2003(EN)

Wood -Based Panels - Determination of Swelling in Thickness After Immersion in Water
Durability of Wood and Wood - Based Products - Use Classes

ISO 21887:2007(EN)

Durability of Wood and Wood - Based Products - Use Classes

ISO 6237:2017(EN)

Adhesives - Wood – To - Wood Adhesive Bonds - Determination of Shear Strength by Tensile Loading

ISO 6238:2018(EN)

Adhesives - Wood - To - Wood Adhesive Bonds - Determination of Shear Strength by Compressive Loading

ISO 5320:1980(EN)

Solid Wood Parquet - Classification of Fir and Spruce Strips

ISO 5333:1978(EN)

Coniferous Wood Raw Parquet Blocks - Classification of Fir and Spruce Parquet Blocks
Wood - Sampling Methods and General Requirements for Physical and Mechanical

ISO-3129-700

Testing of Small Clear Wood Specimens

ISO-3130-941

Wood - Determination of Moisture Content for Physical and Mechanical Tests

ISO-3132-416

Wood - Testing in Compression Perpendicular to Grain

info@awring.co

021- 22117251

021- 22149417

Mechanical Interlocking Systems V2.00

اینترالک مکانیکی
محصول

حوادث در صنایع به اتفاقاتی اتالق میشود که اغلب رخ نمیدهند ولی
در صورت وقوع میتوانند پیامدهای فاجعه باری به همراه داشته باشند.
راهاندازی ،قطع و وصل و جابهجایی مثالهای خوبی از عملیاتی هستند که
در آنها اشتباهات جزئی یا فقدان دقت میتواند نتایج نامطلوب و غیرقابل
جبرانی در پی داشته باشد.
متخصصین ما برای جلوگیری از اینگونه حوادث تجهیزی بنام اینترالک مکانیکی
را طراحی و تولید کردهاند که توالی باز و بسته شدن شیرهای انتقال مواد را
بر عهده دارد .به منظور باز و بسته کردن شیرهای انتقال مواد ،کنترل جریان
سیال و تعمیر و نگهداری خطوط انتقال به اینترالکهای مناسب نیاز میباشد تا
ضمن جلوگیری از اتصاالت غیرمجاز ،ایمنی خطوط و پرسنل نیز تضمین گردد.
به طور کلی اینترالکها برای موارد زیر استفاده میشوند:
پایبندی به رویهها
حفاظت از افراد
محافظت از تجهیزات
محافظت از محیطزیست

عملکرد و منطق اینترالک:

اینترالک مکانیکی مکانیزمی ترکیبی از قفلها و کلیدها است که مجموعهای از شیرها را در یک یا دو موقعیت ،باز و یا
بسته نگاه میدارد.
عملکرد اینترالک و متعاقب آن عملکرد شیر متصل به آن به نحوی است که باز یا بسته شدن شیر فقط در حالتی که هر دو
کلید در درون اینترالک قرار دارند امکان پذیر است .به عبارت دیگر شیر در حالت تمام بسته یا تمام باز فقط حاوی یک
کلید بوده و در حالت قفل قرار میگیرد.
بهرهگیری سیستمهای اینترالک مکانیکی این اطمینان را
ایجاد میکند که تجهیزات در یک ترتیب توالی ایمن کار کرده
و در موقعیت ایمن نگهداری میشوند .اینترالکها نه تنها
توالی باز و بسته شدن شیرهای فرآیندی را کنترل میکنند
بلکه از عملکرد غیرمجاز آنها نیز جلوگیری بعمل میآورند.
انواع سیستمهای اینترالک مکانیکی بر مبنای مبادله با
انتقال کلید پایهریزی میشوند .در این سیستم شیرها فقط
در یک ترتیب از پیش تعیین شده با هدف حفظ تولید ،در
دسترس بودن و ایمنی ،قابل استفاده هستند.
اینترالکهای مکانیکی معمول بر روی شیرآالت ،دریچهها،
سوییچهای دوار ،به کار برده میشوند.
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مشخصات فنی

info@awring.co

021- 22117251

021- 22149417

Flame Arrester V2.00

شعله گیر
محصول

شعلهگیر ( )Flame Arresterتجهیزی است که روی مخازن
و در طول خطوط انتقال نصب میشود تا در هنگام بروز شعله و
آتشسوزی عالوه بر کاهش دما ،شعله را به جریانهای کوچکتر
تقسیم کند .استفاده از این وسیله در خطوط و مخازنی که سیال
قابل اشتعال در آنها قرار دارد ،ضروری است.
شعلهگیرها با جذب گرمای شعلهی پیشرونده ،آن را خاموش و
یا به عبارتی متوقف میکنند .گرمای شعله در این تجهیز در یک
قطعه ُمشبک فلزی جذب میشود .ابعاد کلی و سایز گذرگاههای
این قطعه براساس عواملی مانند ترکیب گاز ،دما و میزان افت
فشار طرفین تعیین میشود

عملکرد:

عملکرد شعلهگیرها در محدود کردن شعله و جلوگیری از گسترش
انفجاری آتش موجب شده است تا این تجهیز به عنوان یک تجهیز
ایمنی کاربردهای متنوعی مانند موارد زیر داشته باشد:
استفاده در هواکش مخازن ذخیره
خطوط تغذیه و انتقال گاز طبیعی و سوخت
دودکش مشعلهای صنعتی
بازیافت بخار سوختنی
شعلهگیر عالوه بر جلوگیری از عبور شعله ،از ورود ذرات و
حشرات به درون مخزن ذخیره نیز جلوگیری مینماید.
طراحی قطعه فلزی شبکه شعلهگیر به نحوی است که در مقابل
ضربات خارجی به طرز موثری مقاوم بوده و در تقابل با شعله
پیشرونده و ضربه انفجار دچار تغییر شکل نمیگردد.
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Flame Arrester V2.00

مشخصات فنی

info@awring.co

021- 22117251

021- 22149417

Fusible Plug V2.00

فیوز حرارتی
محصول

فیوز حرارتی قطعهای است که در سیستمهای هوای فشرده و سیستمهای بخار به کار میرود.
این فیوزها آخرین خط دفاعی محسوب میشوند و غالب ًا برای جلوگیری از یک حادثه فاجعه بار
استفاده میشوند .فیوزهای حرارتی از مخازن و ماشین آالت در برابر افزایش بیش از حد دما
محافظتمیکنند.

عملکرد:

فیوز حرارتی آلیاژی قابل ذوب است که درون بدنهای از جنس برنج  ،برنز یا استیل قرار
دارد .مادهای که برای آلیاژ قابل ذوب درون فیوز انتخاب شده دارای یک نقطه ذوب از
پیش تعیین شده است که کمتر از نقطه ذوب ماده بدنه فیوز است.
عملکرد فیوز به گونهای است که اگر در معرض دمای بیشتر از حد تعیین شده قرار گیرد ،آلیاژ
درون آن ذوب شده و فشار مخزن تخلیه می شود.

سیستمهای هوای فشرده

سیستمهای بخار

فیوزهای حرارتی با کاهش فشار تاسیسات هوای فشرده ناشی

فیوزهای حرارتی در دیگهای بخار نصب میشوند تا خطر انفجار دیگ

از افزایش دما ،به عنوان یک سیستم ایمنی عمل کرده و مانع از
انفجار و آتش سوزی احتمالی میشوند.

بخار را که در نتیجه افزایش بیش از حد فشار بخار آب رخ میدهد،
کاهش دهند.

مشخصات فنی
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Spray-Nozzle V2.01

اسپری نازل
محصول

اسپری نازلها تجهیزاتی هستند که وظیفهی پخش سیال
بر سطح مورد نظر را بر عهده دارند .اسپری نازلها با
قابلیت پاشش در زوایای  90 ،60 ،30و  120درجه،
امکان پاشش در انواع الگوهای دایره ،بیضی و مربع را
دارا میباشند .توزیع یکنواخت سیال در بازه وسیعی از
دبی و فشار مهمترین ویژگی این نوع از نازلها میباشد.
این نازلها عمدت ًا با مواد استنلس استیل و یا برنجی
ساخته میشوند .اطفای حریق ،خنکسازی گازها ،کنترل
گرد و خاک ،کنترل بو ،شستشوی محصوالت بر روی
کانوایر و  ...از جمله مهمترین کاربردهای این نوع از
اسپریها میباشند.

عملکرد:

در این نوع نازلها که اصطالحا نازلهای هیدرولیکی نیز
نامیده میشوند از انرژی جنبشی سیال و الگوهای حرکتی
برای تبدیل جریان یکنواخت به قطرات ریز سیال استفاده
میشود .با افزایش فشار سیال در ورودی اسپری نازل دبی
جریال افزایش یافته و قطرات سیال کوچکتر میشوند.

مشخصات فنی

021- 22149417

021- 22117251

info@awring.co

Oil Skimmer V2.00

ا سکیمر
محصول

در بسیاری از کارخانجات و صنایع کوچک و بزرگ همانند
پاالیشگاه ،پتروشیمی و  ...بر اثر کارکرد ،احتمال مخلوطشدن
آب و مواد نفتی بسیار زیاد است .لذا برای جذب ،جداسازی و
تفکیک روغنهای سطحی از آب از دستگاهی به نام اسکیمر (Oil
 )Skimmerاستفاده میگردد .روش جمعآوری سطحی روغن
توسط اسکیمرها ،سادهترین و مؤثرترین راه برای جداسازی
روغن ،گریس و سایر هیدروکربنها از آب میباشد.

عملکرد:

اساس کار تمام اسکیمرها بر مبنای وزن مخصوص ،کشش سطحی
و انتقال روغن بوسیلهی یک قسمت متحرک از سطح آب استوار
است .به طور کلی تمایل چسبندگی روغن به سطوع بیشتر از
آب است .هنگام عبور قسمت جاذب روغن از داخل آب روغن،
گریس و یا مواد نفتی به واسطه کشش سطحی به سطح غوطه ور
جاذب تجهیز چسبیده ،از سطح آب جدا شده و بوسیله تیغههای
تعبیه شده در قسمت بازیافت دستگاه از آن جدا می شوند.
چرخه فوق دوباره تکرار می شود تا فرآیند فیزیکی جداسازی
هیدروکربن ها از آب صورت پذیرد.

انواع اسکیمرها

به طور کلی اسکیمر ها ( )Oil Skimmerدر انواع زیر بسته به نحوه عملکرد دسته بندی میشوند:

اسکیمر تسمه ای

()Belt Oil Skimmer
در اسکیمر تسمهای از یک تسمه فلزی
یا مواد جاذب روغن در یک سیکل

اسکیمر دیسکی

()Disk Oil Skimmer
در این نوع از اسکیمر از یک دیسک یا صفحه دوار
جهت جمع آوری روغن از سطح آب استفاده می شود.

بسته پس از جذب روغن وارد محفظه
دستگاه میشود .در درون دستگاه
روغن جذب شده توسط یک تیغه از
روی تسمه جدا شده و در مخزن روغن
جمع آوری میشود.
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اسکیمر تیوبی

()Tube Oil Skimmer

()Floating Suction Skimmer

این نوع از اسکیمرها بر روی آب شناور شده و دهانه مکش روغن در

این نوع از اسکیمرها بر روی آب شناور شده و دهانه مکش روغن در

سطح آب بصورت شناور قرار میگیرد.

سطح آب بصورت شناور قرار میگیرد.

این نوع از اسکیمرها برای الیههای نسبتا ضخیم روغن مناسب هستند.

این نوع از اسکیمرها برای الیههای نسبتا ضخیم روغن مناسب

واحد تخلیه این اسکیمرها در خارج از آب قرار دارد.

هستند .واحد تخلیه این اسکیمرها در خارج از آب قرار دارد.
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اسکیمر شناور

پیشتازی با بهره گیری از دانشروز

خدمات قابل ارائه :

خدمات کاال و تجهیزات

تولید قطعات و تجهیزات صنعتی
تامین قطعات و تجهیزات صنعتی

مهندسی

خدمات طراحی و

طراحی و مهندسی پایه و تفضیلی

مهندسی مجدد و تهیه چون ساخت ()As Built
مهندسی معکوس و ساخت تجهیزات

خدمات نصب و راه اندازی ،تعمیرات و نگهداری
نصب و راهاندازی تجهیزات و تاسیسات

تعمیرات و نگهداری تجهیزات و خطوط تولید
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