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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 آرگــون در حجــم هــای متفــاوت 40 لیتــر و 50 لیتــری و ... بــا 
گریدهــای 5 و 5.5 و 6 )درجــه خلــوص% 99.999 و%99.9995 و % 99.9999( را دارا مــی باشــد.

حــدود 1%  از جــو زمیــن را گاز آرگــون تشــکیل مــی دهــد. آرگــون از نظــر شــیمیایی بــی اثــر بــوده و از نظــر ظاهــری بــی 
ــه دو حالــت گاز و مایــع مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد. در شــرایط معمــول گاز آرگــون  ــو مــی باشــد و ب رنــگ و بــی ب
هیــچ گونــه ترکیبــی انجــام نمــی دهــد و هیــچ ترکیــب شــیمیایی از ایــن گاز در دمــای معمولــی اتــاق پایــدار نمــی باشــد. 
گاز آرگــون بــرای صنعــت فلــز مهــم اســت و از آن در جوشــکاری و بــرش قــوس اســتفاده مــی شــود همچنیــن از آرگــون 
در فرآیندهــای صنعتــی ماننــد ســاخت فــوالد ضدزنــگ بــا کیفیــت بــاال و تولیــد بلورهــای ســیلیکون بــرای تولیــد نیمــه 
هــادی اســتفاده مــی شــود. بــا توجــه بــه بــی اثــر بــودن ایــن گاز، از آن بــرای پرکــردن المــپ هــای روشــنایی )رنــگ آبــی( 
ــردن راندمــان اســتفاده مــی شــود. گاز آرگــون  ــاال ب ــرای ب ــه عنــوان خــاء بیــن شیشــه هــای دوجــداره ب و همچنیــن ب
کاربردهــای زیــادی دارد و تقریبــا در صنایــع مختلــف اســتفاده مــی شــود ایــن گاز حتــی در پزشــکی هــم کاربــرد دارد و  بــا 
توجــه بــه گــران بــودن گاز زنــون در عمــل هــای جراحــی مربــوط بــه صدمــات مغــزی، از آن اســتفاده مــی شــود و همچنیــن 

در عمــل هــای مربــوط بــه چشــم پزشــکی و تکنولــوژی لیــزر نیــز اســتفاده دارد.

)Ar( گاز آرگون
Argon Gas

جزئیات انواع مدل ها در پشت صفحه
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نکات ایمنی در خصوص گازهای آرگون :
- حمل کپسول های گاز فشرده باید با احتیاط انجام شود.

- برای جلوگیری از آسیب فیزیکی، سیلندر را به صورت عمودی به دیوار ببندید.
- پس از پایان استفاده یا در طول شب، شیر باالی سیلندر را ببندید.

- سیلندر را در جای خنک قرار دهید. دما نمی بایست از ۴۵ درجه سلسیوس بیش تر شود.
- اطمینــان حاصــل کنیــد کــه ســیلندر مربــوط بــه گاز آرگــون باشــد. در غیــر ایــن صــورت از آن اســتفاده نکنیــد. ســیلندر      

هــای گاز آرگــون، آبــی رنــگ هســتند.
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جدول مشخصات گاز آرگون
گاز آرگون 6 گاز آرگون 5.5 گاز آرگون 5 نوع گاز

99.9999 99.9995 99.999  خلوص %
N2 > 0.5
O2 > 0.2
CO  ≤0.1

CO2 > 0.1
Other Halocarbons  

≤0.1
H2O  ≤0.2

N2 > 2
O2 > 0.4

CO  ≤0.15
CO2 > 0.15

Other Halocarbons  
≤0.15

H2O  ≤1

N2 > 4
O2 > 1.5
H2 > 0.5

CH4 +CO2 +CO  ≤1
H2O  ≤3

ppm ناخالصی

دارد گواهینامه آنالیز

SCSG برند سازنده

50 لیتر 50 لیتر 40 لیتر حجم سیلندر

165 بار 165 بار 150 بار فشار کاری

گاز فشرده - خفه کننده - بی اثر مشخصات فنی

آبی رنگ سیلندر

- 186   °C نقطه جوش

Ar نشان شیمیایی

(M3( حجم
1

0.835
0.599

(Liters( حجم
1.197

1
0.717

(Kg)وزن 
1.669
1.394

1

فاکتور تبدیل


