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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 گوگــرد دی اکســید در حجــم 40 لیتــری و 50 لیتــری و ... بــا گریــد 
... )درجــه خلــوص.....( را دارا مــی باشــد.

ــی دارد،   ــک کنندگ ــواص تحری ــد و خ ــوی تن ــر، دارای ب ــنگین ت ــوا س ــو، از ه ــی ب ــگ، ب ــی رن ــرد گازی ب ــید گوگ دی اکس
طوریکــه بــه آســانی از طریــق دســتگاه تنفســی جــذب مــی شــود. گاز دی اکســید گوگــرد اشــتعال زا و قابــل حــل در آب 
مــی باشــد. ســیلندر حــاوی ایــن گاز در گرمــا منفجــر مــی شــود. مســیر اصلــی تمــاس بــا گاز دی اکســید گوگــرد از طریــق 
استنشــاق اســت و افــراد مبتــا بــه بیمــاری هــای ریــوی نبایــد در معــرض ایــن گاز قــرار گیرنــد. دی اکســید گوگــرد در 
درجــه اول از احتــراق ســوخت هــای فســیلی، ذوب ســنگ معــدن ســولفید، انتشــار آتشفشــانی و چندیــن منبــع طبیعــی 
ــن گاز  ــود. از ای ــت ش ــوختگی پوس ــی و س ــرما زدگ ــث س ــد باع ــی توان ــرد م ــید گوگ ــود. دی اکس ــی ش ــر م ــر منتش دیگ
بعنــوان یــک نگهدارنــده در میــوه هــای خشــک اســتفاده مــی کننــد کــه مانــع از فاســد شــدن میــوه هــا و باعــث حفــظ 
ــط  ــاد توس ــری از فس ــیدان درجلوگی ــی اکس ــک و آنت ــی بیوتی ــک آنت ــوان ی ــن بعن ــود، همچنی ــی ش ــری آن م ــگ ظاه رن
باکتــری هــا و اکسیداســیون عمــل مــی کنــد. دی اکســید گوگــرد همچنیــن یــک احیــا کننــده خــوب اســت. در حضــور آب، 
قــادر بــه کلــر زدایــی مــواد اســت. از دی اکســید گوگــرد بعنــوان ســفید کننــده الیــاف اســتفاده مــی کننــد و همچنیــن در 

تصفیــه فاضــاب شــهری هــم از ایــن مــاده اســتفاده مــی شــود.

)SO2( گاز دی اکسید گوگرد
Sulfur dioxide Gas

جزئیات انواع مدل ها در پشت صفحه
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نکات ایمنی در خصوص گازهای گوگرد دی اکسید :
- گاز دی اکســید گوگــرد بــر روی پوســت مــی توانــد خورندگــی ایجــاد کنــد، در هنــگام اســتفاده از ایــن گاز بایــد از پوشــش، 

چکمــه هــای ایمنــی و غیــر قابــل نفــوذ و دســتکش عایــق اســتفاده کــرد.
- در صورت نشستی سیلندر باید از ماسک مناسب استفاده شود و تجهیزات حفاظتی تنفسی، تعبیه شده باشد.

- ســیلندر حــاوی گاز دی اکســید گوگــرد را بایســتی در محیطــی دارای تهویــه مناســب، منطقــه ایمــن و بــدور از مــواد خورنده 
قــرار داد، همچنیــن نبایــد در معــرض رطوبــت و درجــه حــرارت بــاال قــرار گیــرد.
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جدول مشخصات گاز دی اکسید گوگرد
دی اکسید گوگرد 4 دی اکسید گوگرد 3 نوع گاز

99.99 99.9  خلوص %

O2 > 6
N2 > 24

SO2 > 40
H2O  ≤10

Residue  ≤0.002

O2 > 50
N2 > 100

SO3 > 200
H2O  ≤50

Residue  ≤0.02

ppm ناخالصی

دارد گواهینامه آنالیز

SCSG برند سازنده

50 لیتر 50 لیتر حجم سیلندر

30 کیلوگرم 30 کیلوگرم وزن گاز

گاز مایع - خفه کننده - سوزاننده مشخصات فنی

قرمز رنگ سیلندر

  - 10  °C نقطه جوش

SO2 نشان شیمیایی

(M3( حجم
1

0.353
0.367

(Liters( حجم
1.869

1
0.686

(Kg)وزن 
2.725
1.458

1

فاکتور تبدیل


