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رشکت تولیدی مهندسی 

 بالن گاز آسیا
عرضه کننده انواع سیلندر، گازهای خالص و تجهیزات جوش و برش

شــرکت بالــن گاز آســیا توانایــی ارائــه انــواع ســیلندرهای گاز اســتیلن در حجــم هــای متفــاوت 10 لیتــر،  40 لیتــر و .... را 
دارا مــی باشــد.

ــوی  ــه ب ــوی آن شــبیه ب ــه شــدت آتشــگیر اســت و ب ــی ب ــو اســت، در دمــای معمول ــی ب ــی رنــگ و ب گاز اســتیلن گازی ب
ســیر اســت. مخلــوط گاز اســتیلن و هــوا بســیار منفجــر شــونده اســت بنابرایــن گاز اســتیلن را بــه صــورت مخلــوط اســتون 
و مــواد متخلخــل ذخیــره و حمــل مــی کننــد. اســتیلن گاز مرکبــی اســت بــا ترکیــب C2H2، ایــن گاز از هیدروکربــن هــا و 

ســاده تریــن آلکیــن هــا تشــکیل شــده اســت. 
 گاز اســتیلن در کاربردهــای برشــکاری، جوشــکاری  و همچنیــن در مصــارف ســوختی بیشــترین اســتفاده را دارد. اســتیلن گاز 
ســوختنی مناســب بــرای انــواع لحیــم کاری، جوشــکاری، بــرش حرارتــی وحــرارت شــعله اســت. در جوشــکاری هــا، بــرای 
ایجــاد یــک شــعله صــاف از گاز اســتیلن اســتفاده مــی کننــد و همچنیــن از اســتیلن در کربنیــزه کــردن فــوالد اســتفاده 

مــی شــود. 

)C2H2( گاز استیلن
Acetylene Gas

جزئیات انواع مدل ها در پشت صفحه
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نکات ایمنی در خصوص گازهای استیلن :
-  در هنــگام اســتفاده از گاز اســتیلن در محیــط هــای سربســته، بایســتی پنجــره هــا را بــاز کــرد و بــرای محــل، تهویــه مناســب 

ــود. تعبیه ش
- بیشــترین مصــرف گاز اســتیلن در جوشــکاری هــا مــی باشــد بنابرایــن بایســتی در هنــگام کار بــا ایــن گاز، بــرای جلوگیــری 

از ســرایت شــعله بــه داخــل کپســول اســتیلن از فــاش بــک در ســر شــیلنگ هــا اســتفاده شــود.
- کپسول حاوی گاز استیلن را باید بدور از چربی ها و روغن نگهداری کرد زیرا خطر انفجار وجود دارد.

- هنگام استفاده از گاز استیلن بایستی از تجهیزات تقلیل فشار استفاده شود.
- بعد از هر بار استفاده از گاز استیلن، شیر گاز حتما بایستی بسته شود.
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جدول مشخصات گاز استیلن
استیلن 2.7 نوع گاز

99.7  خلوص %

Air < 900
Total Sulfure  < 10

PH10 <  3
ppm ناخالصی

دارد گواهینامه آنالیز

SCSG برند سازنده

40 لیتر حجم سیلندر

وزن گاز 3 کیلوگرم

اشتعال پذیری باال  مشخصات فنی

زرد رنگ سیلندر

- 84   °C نقطه تصعید

C2H2 نشان شیمیایی

(M3) حجم

1
0.909

(Liters) حجم

_
_

(Kg)وزن 

1.100
1

فاکتور تبدیل


