
آدرس: تهران - خیابان مطهری - خیابان الرستان - خیابان افتخاری نیا پالک 12 واحد 12 

                                        www.balongas.com                                                021-88936711-13 :تلفن

                                           sales@balongas.com                                                 021-88936714       :فکس

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 دی اکســید کربــن در حجــم هــای 20 لیتــری و 50 لیتــری و... 
بــا گریدهــای4 و 4.5 و 5 )درجــه خلــوص% 99.99 و %  99.995 و % 99.999( را دارا مــی باشــد.

گاز دی اکســید کربــن ) CO2( گازی اســت بــی رنــگ، بــی بــو، در غلظــت هــای بــاال ســمی و دارای بــوی تنــدی اســت. دی 
ــد بصــورت محلــول در آب باشــد. ایــن  ــده مــی باشــد و همچنیــن مــی توان اکســید کربــن در حضــور رطوبــت گازی خورن
گاز در دماهــای بــاال بــا بســیاری از مــواد واکنــش نشــان مــی دهــد. گاز کربــن دی اکســید چــگال تــر از هواســت کــه ایــن 
ویژگــی مهــم باعــث شــده اســت کــه بتــوان از آن بعنــوان واکنــش دهنــده در برخــی از فرآیندهــای شــیمیایی اســتفاده 
ــن جامــد اســتفاده مــی کننــد. گاز دی اکســید  ــرای تولیــد دی اکســید کرب ــاال از یــخ خشــک ب کــرد. در غلظــت هــای ب
کربــن مصــارف زیــادی دارد. از ایــن گاز بــرای جوشــکاری فــوالد، جوشــکاری کربــن، آلیاژهــای فــوالدی و فــوالد ضــد زنــگ 
اســتفاده مــی شــود. همچنیــن بعنــوان گازی محافــظ در بــرش پالســما، تولیــد فلــزات، در تولیــد نوشــابه هــای گازدار، در 
توزیــع محصــوالت غذایــی و آشــامیدنی، در بســته بنــدی مــواد غذایــی، بصــورت مایــع در فرآینــد ســرد کــردن و فریــز 

کــردن مــواد غذایــی، در پزشــکی، در آب و فاضــالب اســتفاده مــی شــود.

)CO2( گاز دی اکسید کربن
Carbon dioxide Gas

جزئیات انواع مدل ها در پشت صفحه
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نکات ایمنی در خصوص گازهای دی اکسید کربن :
- CO2 غیر قابل اشتعال است و در کپسول های آتش نشانی برای خاموش کردن آتش وسایل برقی کاربرد دارد.

- در صورت انفجار مخازن کربن دی اکسید، با پاشش آب روی مخزن، کپسول را خنک کنید.
- هر جایی که احتمال خطر و نشتی گاز CO2 وجود دارد، سیستم تهویه را تقویت کنید.

- برای جلوگیری از اثرات سمی و کشنده گاز CO2 وجود دارد از ماسک تنفسی مخصوص استفاده کنید.
- CO2 اثر سرد کننده دارد، در صورت تماس با CO2 ی مایع، از دستکش و لباس حفاظتی عایق استفاده کنید.

- فرد مصدوم و گاز گرفته بر اثر CO2 را فورا به هوای تازه و آزاد ببرید.
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جدول مشخصات گاز دی اکسید کربن
دی اکسید کربن 4.5 دی اکسید کربن 4 نوع گاز

99.995 99.99  خلوص %

O2 > 5
N2 > 25
CO  ≤1

Total Hydrocarbon  ≤10
H2 > 2

H2O  ≤7

O2 +Ar  ≤10
N2> 50
CO  ≤5

Total Hydrocarbon  ≤15
H2 > 5

H2O  ≤15

ppm ناخالصی

دارد گواهینامه آنالیز

SCSG برند سازنده

50 لیتر 20 لیتر - 50 لیتر حجم سیلندر

30 کیلوگرم 10 کیلوگرم - 30 کیلوگرم وزن گاز

گاز مایع - خفه کننده مشخصات فنی

سبز رنگ سیلندر

  - 78.5   °C نقطه جوش

CO2 نشان شیمیایی

(M3( حجم
1

0.637
0.541

(Liters( حجم
1.569

1
0.849

(Kg)وزن 
1.848
1.178

1

فاکتور تبدیل


