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رشکت تولیدی مهندسی 

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

شــرکت تولیــدی مهندســی بالــن گاز آســیا بــه عنــوان بزرگتریــن واردکننــده انــواع ســیلندر، گازهــای خالــص و تجهیــزات 
ــای 5 و 5.5 و 6  ــا گریده ــری و ... ب ــم 50 لیت ــروژن N2 در حج ــیلندرهای گاز نیت ــواع س ــه ان ــی ارائ ــرش، توانای ــوش و ب ج

ــد. ــی باش ــوص% 99.999 و%99.9995 و% 99.9999( را دارا م ــه خل )درج
 گاز نیتــروژن در حــدود 78 درصــد حجــم از جــو کــره زمیــن را تشــکیل مــی دهــد. نیتــروژن گازی ثابــت، بــی رنــگ، بــی 
مــزه، بــی بــو و احتــراق ناپذیــر اســت. نیتــروژن در حالــت مایــع بــه شــدت ســرد مــی باشــد و حــدودا 7 برابــر فشــرده تــر 
از حالــت گازی آن اســت و در دمــای 196- تبدیــل بــه مایــع مــی شــود. گاز نیتــروژن غیــر قابــل اشــتعال  و جــز در دماهــای 
بــاال واکنــش نمــی دهــد. ایــن گاز مصــارف زیــادی در صنعــت، پزشــکی، دارویــی و ... دارد. از جملــه آن، از گاز نیتــروژن بــه 
منظــور جلوگیــری از اکســایش در حیــن عملیــات ســاخت نیمــه رســاناها و مدارهــای چاپــی و همچنیــن بــه منظــور بســته 
بنــدی داروهــا  و بــرای منجمــد کــردن خــون و ویــروس هــای واکســن مــی تــوان اســتفاده کــرد. در آتــش ســوزی هایــی 
ــت از  ــار آب  و محافظ ــتن بخ ــل نداش ــه دلی ــا ب ــا و هواپیماه ــر خودروه ــاده، در تای ــاق افت ــته اتف ــای بس ــط ه ــه در محی ک
یــخ زدگــی از نیتــروژن  اســتفاده مــی کننــد. اســتفاده دیگــر از گاز نیتــروژن در تولیــد فــوالد و دســتگاههای ولتــاژ بــاال و 

همچنیــن اســتفاده از آن در المــپ هــا مــی باشــد کــه در مقایســه بــا آرگــون بــه صرفــه تــر و ارزان تــر اســت.

)N2( گاز نیتروژن
Nitrogen Gas

جزئیات انواع مدل ها در پشت صفحه
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نکات ایمنی در خصوص گازهای نیتروژن :
- نیتــروژن گازی خفــه کننــده اســت و بــه قاتــل خامــوش معــروف اســت، بــه همیــن دلیــل تمــام مناطقــی کــه در آن هــا 

ــم هشــدار دهنــده باشــند. احتمــال گاز نیتــروژن N2 وجــود دارد، بایســتی دارای عالئ
- بــرای کار در مــکان هایــی کــه گاز نیتــروژن N2 وجــود دارد بایســتی از دســتکش هــای ایمنــی اســتفاده شــود و حفاظــت 

ایمنــی، حفاظــت صــورت، تنفــس و ایمنــی رعایــت شــود.
- تنفــس بخــارات نیتــروژن مــی توانــد باعــث آســیب دیدگــی مجــاری و راههــای هوایــی سیســتم تنفــس شــود، در نتیجــه در 

محیطــی کــه حــاوی گاز نیتــروژن N2 باشــد بایســتی تهویــه مناســب تعبیــه شــود.
.

45

جدول مشخصات گاز نیتروژن

گاز نیتروژن 6 گاز نیتروژن 5.5 گاز نیتروژن 5 نوع گاز

99.9999 99.9995 99.999  خلوص %

O0.1 ≤  2
H0.1 ≤  2
CO  ≤ 0.1

CO0.1 ≤  2
CH0.1 ≤  4
H2O  ≤ 0.3

O1 ≤  2
H0.3 ≤  2
CO  ≤ 0.3

CO0.3 ≤  2
CH0.3 ≤  4
H2O  ≤ 1

O3 ≤  2
H1 ≤  2
CO  ≤ 1

CO1 ≤  2
CH1 ≤  4
H2O ≤ 3

ppm ناخالصی

دارد گواهینامه آنالیز

SCSG برند سازنده

50 لیتر 50 لیتر 50 لیتر حجم سیلندر

165 بار 165 بار 150 بار فشار کاری

گاز فشرده - خفه کننده - بی اثر مشخصات فنی

طوسی رنگ سیلندر

- 196  °C نقطه جوش

N2 نشان شیمیایی

(M3( حجم
1

0.691
0.855

(Liters( حجم
1.447

1
1.237

(Kg)وزن 
1.170
0.809

1

فاکتور تبدیل


