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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 منوکســید کربــن CO در حجــم 40 لیتــری و 50 لیتــری و ... بــا 
گریــد ... )درجــه خلــوص.....( را دارا مــی باشــد. 

 گاز منوکســید کربــن CO ، گازی بــی بــو، بــی رنــگ و بــی طعــم اســت کــه بســیار ســمی و کشــنده مــی باشــد، ایــن گاز 
کمــی از هــوا متراکــم تــر اســت. منوکســید کربــن CO در ســوختن تولیــد مــی شــود، ایــن ســوختن مــی توانــد مربــوط 
بــه ســوخت خــودرو و یــا کامیــون، موتورهــای کوچــک ماننــد بنزیــن، نفــت ســفید، نفــت، گاز پروپــان، زغــال ســنگ و یــا 
چــوب باشــد. گاز منوکســید کربــن CO یــک گاز صنعتــی اســت کــه در بســیاری از برنامــه هــای تولیــد مــواد شــیمیایی 
بــه صــورت عمــده مــورد مصــرف قــرار مــی گیــرد از جملــه ایــن مــواد شــیمیایی مــی تــوان مــواد شــوینده را نــام بــرد. 
همچنیــن گاز منوکســید کربــن CO در فرآینــد تولیــد اســید اســتیک اســتفاده مــی شــود. از گاز منوکســید کربــن CO در 

صنعــت بســته بنــدی غــذا و دارو اســتفاده مــی شــود.

)CO( گاز منوکسید کربن
Carbon monoxide Gas

جزئیات انواع مدل ها در پشت صفحه
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نکات ایمنی در خصوص گازهای منوکسید کربن :
- کپسول گاز منوکسید کربن CO نباید سوراخ شود یا در معرض آتش قرار گیرد.

- در صــورت اســتفاده از گاز منوکســید کربــن CO در فشــارهای بــاال، حــدودا 150 بــار بــه بــاال بایســتی حتمــا از تجهیــزات 
تقلیــل فشــار اســتفاده شــود.

- بعد از هر بار استفاده از سیلندر گاز منوکسید کربن، شیر گاز کامال بسته شود.
- همچنیــن کپســول هــای گاز منوکســید کربــن CO بایســتی در مــکان هــای دارای تهویــه مناســب و بــدور از هــر گونــه مــواد 

قلیایــی و اســیدی قــرار گیــرد.
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جدول مشخصات گاز منوکسید کربن

منوکسید کربن 3/5 منوکسید کربن 3 نوع گاز

99.95 99.9  خلوص %

O150 ≤ 2
N250 ≤ 2
CO20 ≤ 2

Total Hydrocarbons ≤ 10
H10 ≤ 2

H2O ≤ 15

O250 ≤ 2
N650 ≤ 2
CO50 ≤ 2

Total Hydrocarbons ≤ 20
H20 ≤ 2

H2O ≤ 50

ppm ناخالصی

دارد گواهینامه آنالیز

SCSG برند سازنده

50 لیتر 50 لیتر حجم سیلندر

140 بار 140 بار فشار کاری

مشخصات فنی  گاز فشرده - سمی - اشتعال پذیری باال

قرمز رنگ سیلندر

  - 191  °C نقطه جوش

CO نشان شیمیایی

(M3( حجم
1

0.674
0.855

(Liters( حجم
1.484

1
1.268

(Kg)وزن 
1.170
0.789

1
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