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رشکت تولیدی مهندسی 

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

ــر و 50  ــر، 40 لیت ــاوت 10 لیت ــای متف ــم ه ــیژن در حج ــیلندرهای گاز اکس ــواع س ــه ان ــی ارائ ــیا توانای ــن گاز آس ــرکت بال ش
ــد. ــی باش ــوص% 99.999( را دارا م ــه خل ــد 5 ) درج ــا گری ــری و ... ب لیت

گاز اکســیژن O2 دارای گریدهــای )درجــه خلــوص( متفــاوت اســت کــه بــا توجــه بــه کاربــرد آن از گریــد 2 تــا 6 تعییــن مــی 
شــود. اکســیژن از نظــر ظاهــری کامــا بــی رنــگ، بــی بــو و بــی مــزه مــی باشــد و قابلیــت اشــتعال زایــی دارد.

ــع  ــان، در صنای ــت و درم ــت بهداش ــی در صنع ــوان گاز تنفس ــه عن ــت، از آن ب ــاد اس ــیژن) O2 ( زی ــردی اکس ــف کارب طی
غذایــی، صنایــع خــودرو ســازی و تجهیــزات حمــل و نقــل، صنایــع شــیمیایی، صنایــع پتروشــیمی، متالــوژی، جوشــکاری، 
تولیــد فلــزات و بســیاری صنایــع کوچــک دیگــر مــی باشــد کــه بــا توجــه بــه درجــه خلــوص آن کاربــرد آن تعییــن مــی 

شــود. 

)O2( گاز اکسیژن
Oxygen Gas

جزئیات انواع مدل ها در پشت صفحه
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نکات ایمنی در خصوص گازهای اکسیژن :
- شیرها را آهسته باز و بسته کنید و بعد از خالی شدن اکسیژن شیر سیلندر کامال بسته شود.

- به هنگام کار با سیلندر تحت فشار، به هیچ وجه روبروی مانومتر نایستید.
- از غلتاندن سیلندر روی زمین خودداری کنید.

-  تجهیزات مورد استفاده از جمله رگوالتورها باید از جنس مواد سازگار با اکسیژن و میزان فشار آن باشند.
- در زمانی که از سیلندر استفاده نمی کنید حتما کالهک سیلندر را ببندید.

- سیلندر گاز نباید در مکانی قرار داده شود که بعنوان قسمتی از مدار الکتریکی باشد.
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جدول مشخصات گاز اکسیژن
اکسیژن 5 نوع گاز

99.999  خلوص %

H2 > 0.5
N2 > 5

CH4 > 0.5
CO2 >0.5
H2O ≤ 2

Ar  ≤2

ppm ناخالصی

دارد گواهینامه آنالیز

SCSG برند سازنده

50 لیتر حجم سیلندر

15 بار فشار گاز

گاز فشرده - اکساینده مشخصات فنی

سفید- مشکی رنگ سیلندر

- 183   °C نقطه جوش

O2 نشان شیمیایی

(M3( حجم
1

0.853
0.748

(Liters( حجم
1.172

1
0.876

(Kg)وزن 
1.337
1.141

1

فاکتور تبدیل


