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رشکت تولیدی مهندسی 

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

ــا گریدهــای 5  ــه انــواع کپســول هــای گاز نئــون Ne در حجــم هــای 50 لیتــری و ... ب شــرکت بالــن گاز آســیا توانایــی ارائ
)درجــه خلــوص% 99.999( را دارا مــی باشــد.

نئــون بعــد از هیــدروژن، هلیــوم، اکســیژن و کربــن چهارمیــن عنصــر فــراوان در جهــان اســت ولــی بــا ایــن وجــود گاز نئــون 
بســیار کمیــاب اســت و دلیــل آن فــرار بــودن اســت و تقریبــا فقــط در ترکیبــات جامــد یافــت مــی شــود، همچنیــن ایــن 

گاز بســیار خنــک کننــده اســت.
ــف  ــه در ردی ــد ک ــی باش ــی 10 م ــدد اتم ــاری Ne و ع ــت اختص ــا عالم ــون را ب ــیمیایی گاز نئ ــر ش ــی عناص ــدول تناوب در ج
گازهــای نجیــب قــرار گرفتــه اســت و کامــال بــی اثــر و غیــر ســمی مــی باشــد و از نظــر فیزیکــی بــی رنــگ و بــی بــو اســت. 
گاز نئــون Ne بــه صــورت طبیعــی بــی رنــگ اســت ولــی بــا عبــور جریــان الکتریکــی رنــگ آن بــه نارنجــی مایــل بــه قرمــز 
تبدیــل مــی شــود و بــه همیــن دلیــل گاز نئــون کاربردهــای زیــادی مثــال در تابلوهــای تبلیغاتــی، لیزرهــا، المــپ تلویزیــون 

و ... دارد، البتــه بــرای اســتفاده در لیزرهــا گاز نئــون Ne بایــد بــا گازهــای نجیــب دیگــر از جملــه هلیــوم ترکیــب شــود.

)Ne( گاز نئون
Neon Gas

جزئیات انواع مدل ها در پشت صفحه
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نکات ایمنی در خصوص گازهای نئون :
- از سالم بودن کپسول گاز نئون،  شیرها، لوله ها و شلنگ های حاوی گاز، اطمینان پیدا کنید.

- بایســتی تهویــه مناســب در محــل نگــه داری کپســول گاز نئــون تعبیــه شــود، تهویــه مناســب باعــث مــی شــود در صــورت   
بــروز نشــتی گاز، از تجمــع آن در محیــط و اثــرات بعــدی آن جلوگیــری شــود.

- در هنــگام کار بــا نئــون مایــع حتمــا بایســتی از دســتکش و ماســک اســتفاده نماییــد، چــرا کــه تمــاس بــا نئــون مایــع منجــر 
بــه ســوختگی شــدید خواهد شــد.
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جدول مشخصات گاز نئون
نوع گاز نئون 5

99.999  خلوص %
N2 > 2

O2 +Ar  ≤ 1
CO  ≤0.5

CO2 > 0.5
OTHER HALOCARBONS  ≤0.5

H2 > 1
He  ≤ 6

H2O  ≤ 2

ppm ناخالصی

دارد گواهینامه آنالیز

SCSG برند سازنده

50 لیتر حجم سیلندر

فشار کاری 140 بار

مشخصات فنی گاز فشرده - خفه کننده - بی اثر

سبز رنگ سیلندر

  - 246  °C نقطه جوش

Ne نشان شیمیایی

(M3( حجم
1

1.432
1.188

(Liters( حجم
0.698

1
0.829

(Kg)وزن 
0.842
1.206

1
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