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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 متــان در حجــم هــای 20 لیتــری و 50 لیتــری و... بــا گریدهای3 
و 3.5 و 4.5 )درجــه خلــوص% 99.9 و %  99.95 و % 99.995( را دارا مــی باشــد.

ــکان اســت، کــه در هســته خــود نســبتا ســاده مــی باشــد.  ــی مــزه و ســاده تریــن آل ــو، ب ــی ب ــی رنــگ، ب متــان گازی ب
 CH4 متــان تشــکیل دهنــده اصلــی گاز طبیعــی اســت و یــک منبــع ســوختی مهــم بشــمار مــی رود . در طبیعــت، گاز متــان
توســط تجزیــه باکتــری هــای بــی هــوازی از مــاده گیاهــی در زیــر آب )گاز مــرداب( تولیــد شــده اســت. متــان CH4 بــه 
مقــدار کمــی محلــول در آب اســت و بســیار پایــدار اســت امــا مخلــوط متــان و هــوا ) بــا  14% متــان( قابــل انفجــار اســت. 
ــه مقــدار زیــادی در ترکیبــات عالــی مشــاهده مــی شــود. گاز متــان CH4 بعنــوان حــال در صنایــع رنــگ و  همچنیــن ب
چســب اســتفاده مــی شــود،  مــاده حیاتــی در صنایــع پتروشــیمی بــه شــمار مــی آیــد و همچنیــن همــراه پروپــان جهــت 
ــای  ــایر گازه ــید و س ــن دی اکس ــتر از کرب ــی بیش ــان CH4 خیل ــود. گاز مت ــی ش ــتفاده م ــرژی اس ــوختی و ان ــارف س مص
ــا بخــار آب واکنــش نشــان مــی  ــاال بــه ســرعت ب ــه ای، در گــرم شــدن زمیــن موثــر اســت و همچنیــن در دمــای ب گلخان

دهــد.

)CH4( گاز متان
Methane Gas

جزئیات انواع مدل ها در پشت صفحه
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نکات ایمنی در خصوص گازهای متان :
- گاز متــان بــدون رنــگ و بــه شــدت آتشــزا و تحــت فشــار مــی باشــد، حتمــا بایســتی از گرمــا و جرقــه بــدور باشــد و ســیلندر 

آن بــا احتیــاط جــا بــه جــا گــردد.
- محیط نگهداری گاز متان بایستی دارای تهویه مناسب باشد.

- پس از پایان استفاده، شیر باالی سیلندر را ببندید.
- سیلندر این گاز اشتعال زا است بنابراین باید آن را در جای خنک قرار داد.
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جدول مشخصات گاز متان
گاز متان 4.5 گاز متان 3.5 گاز متان 3 نوع گاز

99.995 99.95 99.9  خلوص %

N2 > 10
O2 > 3

OHC  ≤30
H2 > 2

H2O ≤5

N2 > 100
O2 > 20

OHC  ≤400
H2O  ≤5

N2 > 250
O2 > 50

C2H6 > 600
H2 > 50

H2O  ≤ 50

ppm ناخالصی

دارد گواهینامه آنالیز

SCSG برند سازنده

50 لیتر 50 لیتر 50 لیتر حجم سیلندر

200 بار 200 بار 200 بار فشار کاری

مشخصات فنی گاز فشرده - اشتعال پذیری باال

قرمز رنگ سیلندر

  - 162  °C نقطه جوش

CH4 نشان شیمیایی

(M3( حجم
1

0.630
1.490

(Liters( حجم
1.588

1
2.366

(Kg)وزن 
0.671
0.423

1

فاکتور تبدیل


