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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 اتــان در حجــم 50 لیتــری و ... بــا گریدهــای 2.5 و 3.5 )درجــه 
خلــوص% 99.5 و % 99.95( را دارا مــی باشــد.

 اتــان در دمــا و فشــار اســتاندارد، گازی بــی رنــگ، بــی بــو و بســیار قابــل اشــتعال اســت. گاز اتــان بعــد از متــان دومیــن 
جــز اصلــی گاز طبیعــی بــه حســاب مــی آیــد و بــه ســادگی از هــم جــدا نمــی شــوند. در گذشــته گاز اتــان بــه همــراه متــان 
در ترکیــب گاز طبیعــی بــه عنــوان ســوخت ســوزانده مــی شــد، در حالیکــه امــروزه بعنــوان یکــی از مــواد مهــم صنایــع 
پتروشــیمی اســت و آن را از گاز طبیعــی جــدا مــی کننــد. از اتــان در تولیــد اســتیلن بــرای ســاخت پالســتیک، ضدیــخ و 
مــواد شــوینده اســتفاده مــی شــود همچنیــن در تولیــد گاز جوشــکاری و یــک مــاده اولیــه در گاز خــردل بــکار مــی رود. در 
تولیــد بســته بنــدی هــای پالســتیکی، صابــون و کاغــذ اســتفاده مــی شــود و از اصلــی تریــن عنصرهــای مــواد پــاک کننــده 
ــن مــی باشــد، همچنیــن در تولیــد  ــرای تولیــد ات ــع شــیمیایی ب ــان در مای و شــوینده مــی باشــد. بیشــترین اســتفاده ات

واســطه هــای شــیمیایی اســتفاده دارد. 

جزئیات انواع مدل ها در پشت صفحه
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)C2H6( گاز اتان
Ethane Gas
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نکات ایمنی در خصوص گازهای اتان :
- گاز متان بدون رنگ و بشدت آتشزا و تحت فشار می باشد حتما بایستی از گرما و جرقه بدور باشد.

-سیلندر با احتیاط جابجا شود.
- محل نگهداری سیلندر بایستی دارای تهویه مناسب باشد.

- سیلندر را در جای خنک قرار دهید.
- متان گازی پایدار است بشدت با مواد اکسیدکننده ناسازگار است. 
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جدول مشخصات گاز اتان
اتان 2.5 نوع گاز

99.5  خلوص %
O2 > 70

N 2 > 280
CO/CO2 > 30

Othere Hydrocarbons ≤ 4000
Moisture  ≤ 10

ppm ناخالصی

دارد گواهینامه آنالیز

SCSG برند سازنده

50 لیتر حجم سیلندر

وزن گاز 16 کیلوگرم

گاز مایع - اشتعال پذیری باال مشخصات فنی

قرمز رنگ سیلندر

  - 89   °C نقطه جوش

C2H6 نشان شیمیایی

(M3( حجم
1

0.432
0.791

(Liters( حجم
2.315

1
1.830

(Kg)وزن 
1.265
0.547

1

فاکتور تبدیل


