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رشکت تولیدی مهندسی 

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

ــا  ــری و ... ب ــای 20 و 50 لیت ــم ه ــدروژن  H2 در حج ــای  گاز هی ــول ه ــواع کپس ــه ان ــی ارائ ــیا توانای ــن گاز آس ــرکت بال ش
ــد.   ــی باش ــوص % 99.999 و% 99.999( را دارا م ــه خل ــای 5 و 6 )درج گریده

گاز هیــدروژن H2 گازی بــه شــدت قابــل اشــتعال، بــی رنــگ و بــی بــو مــی باشــد. اشــتعال بــاالی هیــدروژن H2 باعــث 
تســریع در فرآینــد ســوختن مــواد شــده و در غلظــت هــای بــاال باعــث خفگــی و مــرگ مــی شــود. ایــن عنصــر، فــراوان 
تریــن عنصــر در جهــان شــناخته شــده اســت. . مهمتریــن ترکیــب گاز هیــدروژن بــا اکســیژن اســت کــه آب را تشــکیل مــی 

دهــد و از همیــن مــاده حیاتــی مــی تــوان بــا اســتفاده از فرآینــد الکترولیــز بــه گاز هیــدروژن رســید.
از گاز هیــدروژن بــرای تولیــد آمونیــاک، هیدروژنــه کــردن چربــی هــا و روغنــی هــا و تولیــد متانــول اســتفاده مــی شــود. 
ــع خودروســازی و تجهیــزات حمــل و  ــزات، ســوخت هــای موشــک، در صنای گاز هیــدروژن H2 در جوشــکاری و تولیــد فل
نقــل، در پاالیــش نفــت، نیروگاههــای بــرق، در صنایــع غذایــی و در تهیــه پالســتیک و فرآیندهــای هیدروژنــه کــردن روغنــی 
هــای خوراکــی اســتفاده مــی شــود، همچنیــن هیــدروژن بعنــوان ســوختی تمییــز و بــدون آلودگــی در پیــل هــای ســوختی 

بــرای راه انــدازی اتومبیــل هایــی کــه بــا ســوخت هیدروژنــی کار مــی کننــد اســتفاده مــی شــود.

)H2( گاز هیدروژن
Hydrogen Gas 

جزئیات انواع مدل ها در پشت صفحه
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نکات ایمنی در خصوص گازهای هیدروژن :
- گاز هیــدروژن بدلیــل اشــتعال بــاال و تســریع در فرآینــد ســوختن در غلظــت هــای بــاال، ممکــن اســت منجــر بــه خفگــی و 
مــرگ شــود. بــه همیــن دلیــل در هنــگام اســتفاده از آن بایســتی از ســالم بــودن ســیلندر گاز اطمینــان کافــی را حاصــل کنیــم.

- در هنــگام اســتفاده از گاز هیــدروژن H2 حتمــا بایــد از تجهیــزات تقلیــل فشــار اســتفاده کنیــم و بعــد از اســتفاده حتمــا 
شــیر گاز را ببندیــم.

ــه آلودگــی و  ــدور از هرگون ــه مناســب و ب ــد در مــکان هــای دارای تهوی ــاال را بای ــا خلــوص ب - ســیلندر گاز هیــدروژن H2 ب
مــواد اســیدی و قلیایــی قــرار داد.
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جدول مشخصات گاز هیدروژن
هیدروژن 6  هیدروژن 5  نوع گاز

99.9999 99.999  خلوص %

O2 > 0.05
N2 > 0.2

CO  ≤0.02
CO2 > 0.02
CH4 > 0.01
H2O  ≤0.5

O2 > 1
N2 > 5
CO  ≤1

CO2 > 1
CH4 > 1
H2O  ≤3

ppm ناخالصی

دارد گواهینامه آنالیز

SCSG برند سازنده

20 لیتر-50 لیتر 20 لیتر-50 لیتر حجم سیلندر

100 بار-180 بار 180 بار فشار کاری

مشخصات فنی گاز فشرده - اشتعال پذیری باال

قرمز رنگ سیلندر

  - 253  °C نقطه جوش

H2 نشان شیمیایی

(M3( حجم
1

0.8418
11.890

(Liters( حجم
1.188

1
14.124

(Kg)وزن 
0.0841
0.0708

1

فاکتور تبدیل


