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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. 

2

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
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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 اتیلــن در حجــم 50 لیتــری و ... بــا گریــد 3 )درجــه خلــوص 
% 99.9( را دارا مــی باشــد.

گاز اتیلــن نوعــی هورمــون گیاهــی اســت کــه در کشــاورزی اســتفاده مــی شــود و عامــل رســیدن میــوه هــا و بــاز شــدن 
شــکوفه هــا و گلهــا و همچنیــن ریــزش بــرگ هــا در پاییــز اســت. گاز اتیلــن گازی بــی رنــگ و اشــتعال زا اســت و بــوی 
شــیرین مالیمــی دارد و در ترکیبــات نفــت و گاز طبیعــی یافــت مــی شــود. بــرای تولیــد  اتیلــن در صنایــع شــیمیایی، از روش 
کراکینــگ و بــا اســتفاده از بخــار آب اســتفاده مــی شــود. در ایــن روش هیدروکربــن و گازهــای ســبک حاصــل از نفــت در 
دمــای 950-750 درجــه ســانتی گــراد حــرارت داده مــی شــوند تــا هیدروکربــن هــا شکســته و بــا از دســت دادن هیــدروژن 
تبدیــل بــه هیدروکربــن هــای اشــباع نشــده بشــوند، از ایــن فرآینــد مخلوطــی از هیدروکربــن هــا بدســت مــی آیــد کــه 
ــود.   ــی ش ــازی م ــن جداس ــز اتیل ــه ج ــز ب ــر ج ــا روش تقطی ــدی ب ــه بع ــت و در مرحل ــن اس ــم آن گاز اتیل ــترین حج بیش
مصــرف گســترده دیگــر گاز اتیلــن در صنعــت پالســتیک اســت. از گاز اتیلــن در تولیــد PVC و پلــی اســتر و همچنیــن در 

ضــد یــخ هــا و حــالل هــا  اســتفاده مــی شــود.

)C2H4( گاز اتیلن
Ethylene Gas

جزئیات انواع مدل ها در پشت صفحه
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نکات ایمنی در خصوص گازهای اتیلن :
- گاز اتیلــن گازی، بــی رنــگ بــا بــوی شــیرین مالیــم مــی باشــد و اشــتعال زاســت بــه همیــن دلیــل بایــد احتیــاط الزم را در     

نگهــداری و مصــرف از آن رعایــت کــرد.
- کپســول گاز اتیلــن بایــد در محیطــی خشــک و خنــک نگهــداری شــود و تهویــه مناســب بــرای ایــن محیــط در نظــر گرفتــه 

. د شو
- گاز اتیلن در غلظت بسیار باال قابل اشتعال است، باید در غلظت های باال احتیاط الزم را رعایت کرد.

4

جدول مشخصات گاز اتیلن
اتیلن 3  اتیلن 2.5 نوع گاز

99.95 99.5  خلوص %

O2> 5
N2> 100
CO2> 10
CO  ≤3

C2H2> 10
OHC  ≤800
H2O  ≤10

O2> 25
H2 >15

CO2 >15
CO  ≤5

C2H2> 10
OHC  ≤4000

S  ≤1
H2O  ≤10

CH3OH  ≤5 

ppm ناخالصی

دارد گواهینامه آنالیز

SCSG برند سازنده

50 لیتر 50 لیتر حجم سیلندر

15 کیلوگرم 15 کیلوگرم وزن گاز

مشخصات فنی گاز فشرده - اشتعال پذیری باال

قرمز رنگ سیلندر

  - 104   °C نقطه جوش

C2H4 نشان شیمیایی

(M3( حجم
1

0.482
1.849

(Liters( حجم
2.074

1
1.761

(Kg)وزن 
1.178
0.568

1

فاکتور تبدیل
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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 اســتیلن در حجــم هــای متفــاوت 10 لیتــر،  40 لیتــر و .... را 
دارا مــی باشــد.

ــوی  ــه ب ــوی آن شــبیه ب ــه شــدت آتشــگیر اســت و ب ــی ب ــو اســت، در دمــای معمول ــی ب ــی رنــگ و ب گاز اســتیلن گازی ب
ســیر اســت. مخلــوط گاز اســتیلن و هــوا بســیار منفجــر شــونده اســت بنابرایــن گاز اســتیلن را بــه صــورت مخلــوط اســتون 
و مــواد متخلخــل ذخیــره و حمــل مــی کننــد. اســتیلن گاز مرکبــی اســت بــا ترکیــب C2H2، ایــن گاز از هیدروکربــن هــا و 

ســاده تریــن آلکیــن هــا تشــکیل شــده اســت. 
 گاز اســتیلن در کاربردهــای برشــکاری، جوشــکاری  و همچنیــن در مصــارف ســوختی بیشــترین اســتفاده را دارد. اســتیلن گاز 
ســوختنی مناســب بــرای انــواع لحیــم کاری، جوشــکاری، بــرش حرارتــی وحــرارت شــعله اســت. در جوشــکاری هــا، بــرای 
ایجــاد یــک شــعله صــاف از گاز اســتیلن اســتفاده مــی کننــد و همچنیــن از اســتیلن در کربنیــزه کــردن فــوالد اســتفاده 

مــی شــود. 

)C2H2( گاز استیلن
Acetylene Gas

جزئیات انواع مدل ها در پشت صفحه
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نکات ایمنی در خصوص گازهای استیلن :
-  در هنــگام اســتفاده از گاز اســتیلن در محیــط هــای سربســته، بایســتی پنجــره هــا را بــاز کــرد و بــرای محــل، تهویــه مناســب 

ــود. تعبیه ش
- بیشــترین مصــرف گاز اســتیلن در جوشــکاری هــا مــی باشــد بنابرایــن بایســتی در هنــگام کار بــا ایــن گاز، بــرای جلوگیــری 

از ســرایت شــعله بــه داخــل کپســول اســتیلن از فــاش بــک در ســر شــیلنگ هــا اســتفاده شــود.
- کپسول حاوی گاز استیلن را باید بدور از چربی ها و روغن نگهداری کرد زیرا خطر انفجار وجود دارد.

- هنگام استفاده از گاز استیلن بایستی از تجهیزات تقلیل فشار استفاده شود.
- بعد از هر بار استفاده از گاز استیلن، شیر گاز حتما بایستی بسته شود.

6

جدول مشخصات گاز استیلن
استیلن 2.7 نوع گاز

99.7  خلوص %

Air < 900
Total Sulfure  < 10

PH10 <  3
ppm ناخالصی

دارد گواهینامه آنالیز

SCSG برند سازنده

40 لیتر حجم سیلندر

وزن گاز 3 کیلوگرم

اشتعال پذیری باال  مشخصات فنی

زرد رنگ سیلندر

- 84   °C نقطه تصعید

C2H2 نشان شیمیایی

(M3) حجم

1
0.909

(Liters) حجم

_
_

(Kg)وزن 

1.100
1

فاکتور تبدیل
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رشکت تولیدی مهندسی 

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

ــر و 50  ــر، 40 لیت ــاوت 10 لیت ــای متف ــم ه ــیژن در حج ــیلندرهای گاز اکس ــواع س ــه ان ــی ارائ ــیا توانای ــن گاز آس ــرکت بال ش
ــد. ــی باش ــوص% 99.999( را دارا م ــه خل ــد 5 ) درج ــا گری ــری و ... ب لیت

گاز اکســیژن O2 دارای گریدهــای )درجــه خلــوص( متفــاوت اســت کــه بــا توجــه بــه کاربــرد آن از گریــد 2 تــا 6 تعییــن مــی 
شــود. اکســیژن از نظــر ظاهــری کامــا بــی رنــگ، بــی بــو و بــی مــزه مــی باشــد و قابلیــت اشــتعال زایــی دارد.

ــع  ــان، در صنای ــت و درم ــت بهداش ــی در صنع ــوان گاز تنفس ــه عن ــت، از آن ب ــاد اس ــیژن) O2 ( زی ــردی اکس ــف کارب طی
غذایــی، صنایــع خــودرو ســازی و تجهیــزات حمــل و نقــل، صنایــع شــیمیایی، صنایــع پتروشــیمی، متالــوژی، جوشــکاری، 
تولیــد فلــزات و بســیاری صنایــع کوچــک دیگــر مــی باشــد کــه بــا توجــه بــه درجــه خلــوص آن کاربــرد آن تعییــن مــی 

شــود. 

)O2( گاز اکسیژن
Oxygen Gas

جزئیات انواع مدل ها در پشت صفحه
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نکات ایمنی در خصوص گازهای اکسیژن :
- شیرها را آهسته باز و بسته کنید و بعد از خالی شدن اکسیژن شیر سیلندر کامال بسته شود.

- به هنگام کار با سیلندر تحت فشار، به هیچ وجه روبروی مانومتر نایستید.
- از غلتاندن سیلندر روی زمین خودداری کنید.

-  تجهیزات مورد استفاده از جمله رگوالتورها باید از جنس مواد سازگار با اکسیژن و میزان فشار آن باشند.
- در زمانی که از سیلندر استفاده نمی کنید حتما کالهک سیلندر را ببندید.

- سیلندر گاز نباید در مکانی قرار داده شود که بعنوان قسمتی از مدار الکتریکی باشد.

8

جدول مشخصات گاز اکسیژن
اکسیژن 5 نوع گاز

99.999  خلوص %

H2 > 0.5
N2 > 5

CH4 > 0.5
CO2 >0.5
H2O ≤ 2

Ar  ≤2

ppm ناخالصی

دارد گواهینامه آنالیز

SCSG برند سازنده

50 لیتر حجم سیلندر

15 بار فشار گاز

گاز فشرده - اکساینده مشخصات فنی

سفید- مشکی رنگ سیلندر

- 183   °C نقطه جوش

O2 نشان شیمیایی

(M3( حجم
1

0.853
0.748

(Liters( حجم
1.172

1
0.876

(Kg)وزن 
1.337
1.141

1

فاکتور تبدیل
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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 آرگــون در حجــم هــای متفــاوت 40 لیتــر و 50 لیتــری و ... بــا 
گریدهــای 5 و 5.5 و 6 )درجــه خلــوص% 99.999 و%99.9995 و % 99.9999( را دارا مــی باشــد.

حــدود 1%  از جــو زمیــن را گاز آرگــون تشــکیل مــی دهــد. آرگــون از نظــر شــیمیایی بــی اثــر بــوده و از نظــر ظاهــری بــی 
ــه دو حالــت گاز و مایــع مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد. در شــرایط معمــول گاز آرگــون  ــو مــی باشــد و ب رنــگ و بــی ب
هیــچ گونــه ترکیبــی انجــام نمــی دهــد و هیــچ ترکیــب شــیمیایی از ایــن گاز در دمــای معمولــی اتــاق پایــدار نمــی باشــد. 
گاز آرگــون بــرای صنعــت فلــز مهــم اســت و از آن در جوشــکاری و بــرش قــوس اســتفاده مــی شــود همچنیــن از آرگــون 
در فرآیندهــای صنعتــی ماننــد ســاخت فــوالد ضدزنــگ بــا کیفیــت بــاال و تولیــد بلورهــای ســیلیکون بــرای تولیــد نیمــه 
هــادی اســتفاده مــی شــود. بــا توجــه بــه بــی اثــر بــودن ایــن گاز، از آن بــرای پرکــردن المــپ هــای روشــنایی )رنــگ آبــی( 
ــردن راندمــان اســتفاده مــی شــود. گاز آرگــون  ــاال ب ــرای ب ــه عنــوان خــاء بیــن شیشــه هــای دوجــداره ب و همچنیــن ب
کاربردهــای زیــادی دارد و تقریبــا در صنایــع مختلــف اســتفاده مــی شــود ایــن گاز حتــی در پزشــکی هــم کاربــرد دارد و  بــا 
توجــه بــه گــران بــودن گاز زنــون در عمــل هــای جراحــی مربــوط بــه صدمــات مغــزی، از آن اســتفاده مــی شــود و همچنیــن 

در عمــل هــای مربــوط بــه چشــم پزشــکی و تکنولــوژی لیــزر نیــز اســتفاده دارد.

)Ar( گاز آرگون
Argon Gas

جزئیات انواع مدل ها در پشت صفحه
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نکات ایمنی در خصوص گازهای آرگون :
- حمل کپسول های گاز فشرده باید با احتیاط انجام شود.

- برای جلوگیری از آسیب فیزیکی، سیلندر را به صورت عمودی به دیوار ببندید.
- پس از پایان استفاده یا در طول شب، شیر باالی سیلندر را ببندید.

- سیلندر را در جای خنک قرار دهید. دما نمی بایست از ۴۵ درجه سلسیوس بیش تر شود.
- اطمینــان حاصــل کنیــد کــه ســیلندر مربــوط بــه گاز آرگــون باشــد. در غیــر ایــن صــورت از آن اســتفاده نکنیــد. ســیلندر      

هــای گاز آرگــون، آبــی رنــگ هســتند.
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جدول مشخصات گاز آرگون
گاز آرگون 6 گاز آرگون 5.5 گاز آرگون 5 نوع گاز

99.9999 99.9995 99.999  خلوص %
N2 > 0.5
O2 > 0.2
CO  ≤0.1

CO2 > 0.1
Other Halocarbons  

≤0.1
H2O  ≤0.2

N2 > 2
O2 > 0.4

CO  ≤0.15
CO2 > 0.15

Other Halocarbons  
≤0.15

H2O  ≤1

N2 > 4
O2 > 1.5
H2 > 0.5

CH4 +CO2 +CO  ≤1
H2O  ≤3

ppm ناخالصی

دارد گواهینامه آنالیز

SCSG برند سازنده

50 لیتر 50 لیتر 40 لیتر حجم سیلندر

165 بار 165 بار 150 بار فشار کاری

گاز فشرده - خفه کننده - بی اثر مشخصات فنی

آبی رنگ سیلندر

- 186   °C نقطه جوش

Ar نشان شیمیایی

(M3( حجم
1

0.835
0.599

(Liters( حجم
1.197

1
0.717

(Kg)وزن 
1.669
1.394

1

فاکتور تبدیل
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رشکت تولیدی مهندسی 

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

ــای 2.5 و 3.5  ــا گریده ــری و ... ب ــم 50 لیت ــان در حج ــیلندرهای گاز پروپ ــواع س ــه ان ــی ارائ ــیا توانای ــن گاز آس ــرکت بال ش
ــد. ــی باش ــوص% 99.5 و 99.95( را دارا م ــه خل )درج

گاز پروپــان بــا عالمــت اختصــاری C3H8 نشــان داده مــی شــود و نــام هــای دیگــر آن دي متیــل متــان، گاز پترلیــوم مایــع، 
پروپیــل هیــدراد گاز اســت. گاز پروپــان غیرســمی، بــی رنــگ و تقریبــا بــی بــو مــی باشــد. از گاز مرکاپتــان )شــامل اتیــل 
ــودار کــردن پروپــان اســتفاده مــی کننــد کــه تشــخیص نشــتی در زمــان مصــرف  ــرای ب مرکاپتــان و متیــل مرکاپتــان( ب
ــه عنــوان ســوخت آســانتر شــود. پروپــان از دو فرآینــد پــردازش گاز طبیعــی و پاالیــش نفــت خــام بدســت مــی آیــد.  ب
گاز پروپــان  از هــوا ســنگین تــر اســت و در نتیجــه مایــع آن نیــز بســیار ســرد مــی باشــد و در 540 درجــه ســانتی گــراد 

مشــتعل مــی شــود.
بیشــترین مصــرف گاز پروپــان C3H8 بــه عنــوان ســوخت مــی باشــد کــه در بیــن ســوخت هــای رایــج دنیــا بعــد از بنزیــن 
و گازوییــل قــرار دارد. از کاربردهــای دیگــر آن مــی تــوان بــه گــرم کــردن خانــه، پخــت و پــز مــواد غذایــی ســردخانه ای، 
صنایــع جوشــکاری، اســتفاده در بالــن هــای هــوای گــرم، تامیــن انــرژی مزرعــه و تجهیــزات صنعتــی و کشــاورزی، کــوره 

هــای ســفال و آجرپــزی، خشــک کــردن غــالت، کارخانــه هــای تولیــد شیشــه و ... نــام بــرد.

)C3H8( گاز پروپان
Propane Gas

جزئیات انواع مدل ها در پشت صفحه
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نکات ایمنی در خصوص گازهای پروپان :
- گاز پروپان بشدت قابل اشتعال است و در غلظت های باال ممکن است منجر به خفگی و حتی مرگ شود.

- محل نگهداری گاز پروپان بایستی دارای تهویه مناسب باشد.
- گاز پروپان تحت فشار می باشد و باید از لوازم تقلیل فشار استفاده کرد.

- گاز پروپان بشدت آتشزا بوده و باید از گرما و جرقه بدور باشد.
- سیلندرهای گاز پروپان را باید به حالت عمودی قرار داد.

12

جدول مشخصات گاز پروپان
پروپان 3.5 پروپان 2.5 نوع گاز

99.95 99.5  خلوص %
O2 > 20
N2 > 60  

CO2 > 20
C3H6 > 100

Othere Hydrocarbons  ≤800
H2O  ≤10

Total Impurities  ≤1000

O2 > 100
N2 > 400

CO2 > 100
C3H6 > 400

Othere Hydrocarbons  ≤4000
H2O  ≤5

ppm ناخالصی

دارد گواهینامه آنالیز

SCSG برند سازنده

50 لیتر 50 لیتر حجم سیلندر

20 کیلوگرم 20 کیلوگرم وزن گاز

مشخصات فنی گاز مایع - اشتعال پذیری باال

قرمز رنگ سیلندر

  - 42   °C نقطه جوش

C3H8 نشان شیمیایی

(M3( حجم
1

0.311
0.534

(Liters( حجم
3.215

1
1.718

(Kg)وزن 
1.871
0.582

1

فاکتور تبدیل
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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 پروپیلــن در حجــم هــای متفــاوت 50 لیتــر، و .... و گریــد 2.5 
)درجــه خلــوص 99.5%( را دارا مــی باشــد.

پروپیلــن یکــی از محصــوالت کلیــدی پتروشــیمیایی اســت کــه بــه عنــوان مــواد اولیــه بــرای تولیــد پلیمرهــای مختلــف 
اســتفاده مــی شــود. گاز پروپیلــن بــه عنــوان جایگزینــی بــرای گاز اســتیلن بــرای جــوش و بــرش بــه حســاب مــی آیــد 
ــر مــی شــود. وزن ســیلندر پروپیلــن از  ــا ایــن تفــاوت کــه ســرعت بــرش ســریعتر و کیفیــت جــوش و بــرش چنــد براب ب
ســیلندر اســتیلن کمتــر اســت و دلیــل آن مــواد متخلخــل و اســتونی اســت کــه بــه گاز اســتیلن اضافــه شــده اســت. بــا 
اســتفاده از گاز پروپیلــن بــه جــای گاز اســتیلن، 50% در هزینــه صرفــه جویــی مــی شــود و آن بــه ایــن دلیــل اســت کــه 
ــن   ــی دارد. پروپیل ــو وزن دارد، کارای ــوع 450 کیل ــه در مجم ــتیلن ک ــول اس ــدازه 4 کپس ــه ان ــی ب ــول 50 کیلوی ــک کپس ی
بــه  عنــوان  یــک گاز ســوختنی در صنایــع شــیمیایی و صنایــع پالســتیک مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد. همچنیــن در 
صنایــع خــودرو ســازی، الکترونیــک، بســته بنــدی، جوشــکاری ذوبــی، لحیــم کاری، لحیــم کاری نقــره ای و انــواع بــرش هــا 
اســتفاده مــی شــود. از گاز پروپیلــن بــه عنــوان یــک واســطه شــیمیایی در مخلــوط کالیبراســیون هــم اســتفاده مــی شــود 

و بــرای تســت کارایــی مشــعل گاز و موتورهــا کاربــرد دارد.

)C3H6( گاز پروپیلن
Propylene Gas

جزئیات انواع مدل ها در پشت صفحه
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نکات ایمنی در خصوص گازهای پروپیلن :
- گاز پروپیلــن قابل اشتعال و انفجار است و می تواند با هــوا مخلوط انفجاری تشکیل دهــد، در محیــط حــاوی ایــن گاز بایســتی       

تهویــه مناســب تعبیــه شــود.
- گاز پروپیلــن بــرای چشــم و پوســت بــی خطــر اســت ولــی پروپیلــن مایــع در صــورت تمــاس باعــث انجمــاد و ســوزش مــی 

شــود کــه بــا شستشــوی طوالنــی بــا آب مشــکل برطــرف مــی شــود.
- سیلندر گاز پروپیلن را بایستی بطور ایستاده قرار دهید.

- در تماس با این گاز باید از دستکش آستین بلند عایق مناسب برای حرارتهای پایین ، استفاده شود 

14

جدول مشخصات گاز پروپیلن
پروپیلن 2.5 نوع گاز

99.5  خلوص %

O2 > 70
N2 > 280

CO/CO2 > 30
Other Hydrocarbons  ≤4000

H2O  ≤10

ppm ناخالصی

دارد گواهینامه آنالیز

SCSG برند سازنده

50 لیتر حجم سیلندر

وزن گاز 20 کیلوگرم

گاز مایع - اشتعال پذیری باال مشخصات فنی

قرمز رنگ سیلندر

  - 48   °C نقطه جوش

C3H6 نشان شیمیایی

(M3( حجم
1

0.344
0.560

(Liters( حجم
2.908

1
1.629

(Kg)وزن 
1.785
0.614

1

فاکتور تبدیل
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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 دی اکســید کربــن در حجــم هــای 20 لیتــری و 50 لیتــری و... 
بــا گریدهــای4 و 4.5 و 5 )درجــه خلــوص% 99.99 و %  99.995 و % 99.999( را دارا مــی باشــد.

گاز دی اکســید کربــن ) CO2( گازی اســت بــی رنــگ، بــی بــو، در غلظــت هــای بــاال ســمی و دارای بــوی تنــدی اســت. دی 
ــد بصــورت محلــول در آب باشــد. ایــن  ــده مــی باشــد و همچنیــن مــی توان اکســید کربــن در حضــور رطوبــت گازی خورن
گاز در دماهــای بــاال بــا بســیاری از مــواد واکنــش نشــان مــی دهــد. گاز کربــن دی اکســید چــگال تــر از هواســت کــه ایــن 
ویژگــی مهــم باعــث شــده اســت کــه بتــوان از آن بعنــوان واکنــش دهنــده در برخــی از فرآیندهــای شــیمیایی اســتفاده 
ــن جامــد اســتفاده مــی کننــد. گاز دی اکســید  ــرای تولیــد دی اکســید کرب ــاال از یــخ خشــک ب کــرد. در غلظــت هــای ب
کربــن مصــارف زیــادی دارد. از ایــن گاز بــرای جوشــکاری فــوالد، جوشــکاری کربــن، آلیاژهــای فــوالدی و فــوالد ضــد زنــگ 
اســتفاده مــی شــود. همچنیــن بعنــوان گازی محافــظ در بــرش پالســما، تولیــد فلــزات، در تولیــد نوشــابه هــای گازدار، در 
توزیــع محصــوالت غذایــی و آشــامیدنی، در بســته بنــدی مــواد غذایــی، بصــورت مایــع در فرآینــد ســرد کــردن و فریــز 

کــردن مــواد غذایــی، در پزشــکی، در آب و فاضــالب اســتفاده مــی شــود.

)CO2( گاز دی اکسید کربن
Carbon dioxide Gas

جزئیات انواع مدل ها در پشت صفحه
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نکات ایمنی در خصوص گازهای دی اکسید کربن :
- CO2 غیر قابل اشتعال است و در کپسول های آتش نشانی برای خاموش کردن آتش وسایل برقی کاربرد دارد.

- در صورت انفجار مخازن کربن دی اکسید، با پاشش آب روی مخزن، کپسول را خنک کنید.
- هر جایی که احتمال خطر و نشتی گاز CO2 وجود دارد، سیستم تهویه را تقویت کنید.

- برای جلوگیری از اثرات سمی و کشنده گاز CO2 وجود دارد از ماسک تنفسی مخصوص استفاده کنید.
- CO2 اثر سرد کننده دارد، در صورت تماس با CO2 ی مایع، از دستکش و لباس حفاظتی عایق استفاده کنید.

- فرد مصدوم و گاز گرفته بر اثر CO2 را فورا به هوای تازه و آزاد ببرید.
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جدول مشخصات گاز دی اکسید کربن
دی اکسید کربن 4.5 دی اکسید کربن 4 نوع گاز

99.995 99.99  خلوص %

O2 > 5
N2 > 25
CO  ≤1

Total Hydrocarbon  ≤10
H2 > 2

H2O  ≤7

O2 +Ar  ≤10
N2> 50
CO  ≤5

Total Hydrocarbon  ≤15
H2 > 5

H2O  ≤15

ppm ناخالصی

دارد گواهینامه آنالیز

SCSG برند سازنده

50 لیتر 20 لیتر - 50 لیتر حجم سیلندر

30 کیلوگرم 10 کیلوگرم - 30 کیلوگرم وزن گاز

گاز مایع - خفه کننده مشخصات فنی

سبز رنگ سیلندر

  - 78.5   °C نقطه جوش

CO2 نشان شیمیایی

(M3( حجم
1

0.637
0.541

(Liters( حجم
1.569

1
0.849

(Kg)وزن 
1.848
1.178

1

فاکتور تبدیل
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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 ســولفور هگــزا فلورایــد در حجــم 40 لیتــری و 50 لیتــری و ... 
بــا گریــد 3/5 و 4/5  )درجــه خلــوص 99/95 و 99/995( را دارا مــی باشــد.

ــاق  ــای ات ــدار )در دم ــیمیایی پای ــب ش ــتعال و دارای ترکی ــل اش ــو، غیرقاب ــی ب ــگ، ب ــی رن ــد SF6 ب ــزا فلورای ــولفور هگ س
واکنــش شــیمیایی نــدارد( مــی باشــد. طــی آزمایشــات انجــام شــده ســولفور هگــزا فلورایــد در خــاک خشــک  و خــاک بــا 
50% رطوبــت، جــذب نمــی شــود و ایــن خاصیــت عــدم جــذب پذیــری ســولفور هگــزا فلورایــد باعــث مــی شــود از آن بــه 
عنــوان یــک گاز ردیــاب ایــده آل اســتفاده کــرد. گاز ســولفور هگــزا فلورایــد SF6 بــه صــورت طبیعــی موجــود نمــی باشــد 
ــع  ــاوت در صنای ــد SF6 کاربردهــای متف ــولفور هگــزا فلورای ــد. س ــی آی ــاالت شــیمیایی بدســت م ــق فعــل و انفع و از طری
ــرای  ــق ب ــال و گاز عای ــرای خطــوط انتق ــق ب ــرق، گاز عای ــرای پســت هــای ب ــق ب ــوان گاز عای ــوارد مــی ت ــن م دارد و از ای
ترانســفورماتور ولتــاژ بــاال را نــام بــرد. کاربردهــای دیگــر ایــن گاز، بــرای تعییــن نشــتی، در صنعــت پزشــکی بــه عنــوان 
گاز آزمــون در فیزیولــوژی تنفســی و همچنیــن عملیــات پوشــش در ریختــه گــری قطعــات منیزیــم مــی باشــد. از مخلــوط 
گاز ســولفور هگــزا فلورایــد SF6 بــا گاز آرگــون بــرای عایــق بنــدی پنجــره هــا اســتفاده مــی شــود و همچنیــن بــه دلیــل 
خصوصیــت غیرقابــل اشــتعال و خنــک کنندگــی ایــن گاز، یــک اطفــا ایــده آل بــرای مدارهــای الکتریکــی، ســوییچ هــا و 

تابلوهــا بــه حســاب مــی آیــد.

)SF6( گاز سولفور هگزا فلوراید
Sulfur hexafluoride Gas

جزئیات انواع مدل ها در پشت صفحه
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نکات ایمنی در خصوص گازهای سولفور هگزا فلوراید :
- این گاز باید در محیط خنک ) دمای کمتر از 45 درجه سانتیگراد ( نگهداری شود. 

- گاز سولفور هگزا فلورید بایستی بدور از آتش ، گرما و مواد قابل اشتعال باشد.
- در صــورت تمــاس بــا ایــن گاز هیچگونــه آســیبی بــه بــدن وارد نمــی شــود ولــی در هــر صــورت بایــد از لبــاس هــای مناســب 

و پوشــش مخصــوص در مواقــع مصــرف اســتفاده کرد. 
- در هنگام حمل و نقل و نگهداری، از ضربه وارد نمودن به بدنه سیلندر حاوی گاز SF6  خودداری فرمایید .
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جدول مشخصات گاز سولفور هگزا فلوراید
سولفور هگزا فلوراید 4.5 سولفور هگزا فلوراید 3.5 نوع گاز

99.95 99.5  خلوص %

O2 > 5
N2 > 25

CH4 > 10
HF ≤ 0.1

Hydrolyze Fluoride ≤ 0.2
Mineral Oil ≤ 2

H2O ≤5

O2 > 40
N2 > 160

CH4 > 200
HF ≤ 0.1

Hydrolyze Fluoride ≤ 0.5
Mineral Oil ≤ 2

H2O ≤ 8

ppm ناخالصی

دارد گواهینامه آنالیز

SCSG برند سازنده

50 لیتر 50 لیتر حجم سیلندر

62 کیلوگرم 62 کیلوگرم وزن گاز

مشخصات فنی  گاز مایع - خفه کننده

سبز رنگ سیلندر

  - 64  °C نقطه جوش

SF6 نشان شیمیایی

(M3( حجم
1

0.309
0.162

(Liters( حجم
3.234

1
0.524

(Kg)وزن 
6.176
1.910

1

فاکتور تبدیل
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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 ســولفید هیــدروژن H2S در حجــم 50 لیتــری و ... بــا گریــد 
2.5 ... )درجــه خلــوص 99.5( را دارا مــی باشــد.

 H2S گازی بــی رنــگ، ســمی، اشــتعال زا  و بــا رنــگ شــعله آبــی اســت. گاز ســولفید هیــدروژن H2S گاز ســولفید هیــدروژن
ســمی مــی توانــد در دمــای اتــاق نیــز موجــود باشــد ولــی مــدت زمــان حضــور ایــن گاز در اتــاق فقــط 2 روز مــی باشــد. 
گاز ســولفید هیــدروژن H2S ســردتر و ســنگین تــر از هواســت و تمایــل زیــادی بــه نشســتن روی زمیــن دارد و اگرچــه در 
آب حــل مــی شــود ولــی در آب ســرد بیشــتر حــل مــی شــود. ســولفید هیــدروژن H2S بــه دلیــل خورندگــی بــاال وقتــی 
در مجــاورت آهــن و رطوبــت قــرار مــی گیــرد باعــث خرابــی و خورندگــی فلــز مــی شــود بــه همیــن دلیــل بــرای نگهــداری 
و حمــل و نقــل آن بایــد از محفظــه هــای مناســب اســتفاده کــرد، مثــا فوالدهــای مخصــوص و ضدزنــگ گزینــه مناســبی 

بــرای ایــن کار خواهنــد بــود.
اســتفاده عمــده صنعتــی گاز ســولفید هیــدروژن H2S در تولیــد گوگــرد و اســید ســولفوریک اســت و در تولیــد ترکیبــات 
ســولفید ســدیم و ســدیم هیدروســولفید هــم اســتفاده مــی شــود. همچنیــن تولیــد آب ســنگین بــرای صنعــت هســته ای و 

در شــیمی بــه عنــوان یــک افزودنــی در روغــن هــای بــرش اســتفاده مــی شــود.
در گذشــته هــای دور از گاز ســولفید هیــدروژن H2S بــه عنــوان یــک ضدعفونــی کننــده در کشــاورزی مــورد اســتفاده قــرار 

مــی گرفت.

)H2S( گاز سولفید هیدروژن
Hydrogen Sulfide  Gas

جزئیات انواع مدل ها در پشت صفحه
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نکات ایمنی در خصوص گازهای سولفید هیدروژن :
ــن  ــه مناســب بایســتی در ســطح زمی ــن، تهوی ــوا و تجمــع آن در ســطح زمی ــه ه ــل ســنگینی گاز H2S نســبت ب ــه دلی - ب
صــورت پذیــرد. ضمنــا بایســتی منابــع اشــتعال زا بــه خصــوص در محیط هــای بســته از محیــط حــذف شــده و یــا از تجهیــزات 

ضدانفجــار اســتفاده شــود.
- در صورتی كــه غلظــت H2S بیــش از حــد مجــاز اســت، بایــد از ماســك های تنفســی تصفیــه هــوای تاییــد شــده اســتفاده 

. د شو
- بــا توجــه بــه خطــرات بهداشــتی و ایمنــی گاز H2S در محیــط كار بــه خصــوص در محیط هــای بســته، الزم اســت وجــود 

و میــزان گاز بــه طــور پیوســته ارزیابــی و اندازه گیــری شــود.
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جدول مشخصات گاز اتان
نوع گاز سولفید هیدروژن 2.5

99.5  خلوص %

Air  ≤500
H2O  ≤100
C2S  ≤500

CO2 > 1000
SO2 > 500

Total Impurities  ≤0.5

ppm ناخالصی

دارد گواهینامه آنالیز

SCSG برند سازنده

50 لیتر حجم سیلندر

وزن گاز 30 کیلوگرم

گاز مایع - خفه کنندگی باال - اشتعال پذیری باال - مضر برای محیط مشخصات فنی

قرمز رنگ سیلندر

  - 60  °C نقطه جوش

H2S نشان شیمیایی

(M3( حجم
1

0.638
0.697

(Liters( حجم
1.567

1
1.093

(Kg)وزن 
1.434
0.915

1

فاکتور تبدیل
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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
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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
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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

25



رشکت تولیدی مهندسی بالن گاز آسیا               

آدرس: تهران - خیابان مطهری - خیابان الرستان - خیابان افتخاری نیا پالک 12 واحد 12 
تلفن: 021-88936711-13

فکس:       021-88936714

 www.balongas.com

BALON GAS ASIA CO 

 sales@balongas.com

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

فاکتور تبدیل
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رشکت تولیدی مهندسی 

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

شــرکت تولیــدی مهندســی بالــن گاز آســیا بــه عنــوان بزرگتریــن واردکننــده انــواع ســیلندر، گازهــای خالــص و تجهیــزات 
ــای 5 و 5.5 و 6  ــا گریده ــری و ... ب ــم 50 لیت ــروژن N2 در حج ــیلندرهای گاز نیت ــواع س ــه ان ــی ارائ ــرش، توانای ــوش و ب ج

ــد. ــی باش ــوص% 99.999 و%99.9995 و% 99.9999( را دارا م ــه خل )درج
 گاز نیتــروژن در حــدود 78 درصــد حجــم از جــو کــره زمیــن را تشــکیل مــی دهــد. نیتــروژن گازی ثابــت، بــی رنــگ، بــی 
مــزه، بــی بــو و احتــراق ناپذیــر اســت. نیتــروژن در حالــت مایــع بــه شــدت ســرد مــی باشــد و حــدودا 7 برابــر فشــرده تــر 
از حالــت گازی آن اســت و در دمــای 196- تبدیــل بــه مایــع مــی شــود. گاز نیتــروژن غیــر قابــل اشــتعال  و جــز در دماهــای 
بــاال واکنــش نمــی دهــد. ایــن گاز مصــارف زیــادی در صنعــت، پزشــکی، دارویــی و ... دارد. از جملــه آن، از گاز نیتــروژن بــه 
منظــور جلوگیــری از اکســایش در حیــن عملیــات ســاخت نیمــه رســاناها و مدارهــای چاپــی و همچنیــن بــه منظــور بســته 
بنــدی داروهــا  و بــرای منجمــد کــردن خــون و ویــروس هــای واکســن مــی تــوان اســتفاده کــرد. در آتــش ســوزی هایــی 
ــت از  ــار آب  و محافظ ــتن بخ ــل نداش ــه دلی ــا ب ــا و هواپیماه ــر خودروه ــاده، در تای ــاق افت ــته اتف ــای بس ــط ه ــه در محی ک
یــخ زدگــی از نیتــروژن  اســتفاده مــی کننــد. اســتفاده دیگــر از گاز نیتــروژن در تولیــد فــوالد و دســتگاههای ولتــاژ بــاال و 

همچنیــن اســتفاده از آن در المــپ هــا مــی باشــد کــه در مقایســه بــا آرگــون بــه صرفــه تــر و ارزان تــر اســت.

)N2( گاز نیتروژن
Nitrogen Gas

جزئیات انواع مدل ها در پشت صفحه
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نکات ایمنی در خصوص گازهای نیتروژن :
- نیتــروژن گازی خفــه کننــده اســت و بــه قاتــل خامــوش معــروف اســت، بــه همیــن دلیــل تمــام مناطقــی کــه در آن هــا 

ــم هشــدار دهنــده باشــند. احتمــال گاز نیتــروژن N2 وجــود دارد، بایســتی دارای عالئ
- بــرای کار در مــکان هایــی کــه گاز نیتــروژن N2 وجــود دارد بایســتی از دســتکش هــای ایمنــی اســتفاده شــود و حفاظــت 

ایمنــی، حفاظــت صــورت، تنفــس و ایمنــی رعایــت شــود.
- تنفــس بخــارات نیتــروژن مــی توانــد باعــث آســیب دیدگــی مجــاری و راههــای هوایــی سیســتم تنفــس شــود، در نتیجــه در 

محیطــی کــه حــاوی گاز نیتــروژن N2 باشــد بایســتی تهویــه مناســب تعبیــه شــود.
.
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جدول مشخصات گاز نیتروژن

گاز نیتروژن 6 گاز نیتروژن 5.5 گاز نیتروژن 5 نوع گاز

99.9999 99.9995 99.999  خلوص %

O0.1 ≤  2
H0.1 ≤  2
CO  ≤ 0.1

CO0.1 ≤  2
CH0.1 ≤  4
H2O  ≤ 0.3

O1 ≤  2
H0.3 ≤  2
CO  ≤ 0.3

CO0.3 ≤  2
CH0.3 ≤  4
H2O  ≤ 1

O3 ≤  2
H1 ≤  2
CO  ≤ 1

CO1 ≤  2
CH1 ≤  4
H2O ≤ 3

ppm ناخالصی

دارد گواهینامه آنالیز

SCSG برند سازنده

50 لیتر 50 لیتر 50 لیتر حجم سیلندر

165 بار 165 بار 150 بار فشار کاری

گاز فشرده - خفه کننده - بی اثر مشخصات فنی

طوسی رنگ سیلندر

- 196  °C نقطه جوش

N2 نشان شیمیایی

(M3( حجم
1

0.691
0.855

(Liters( حجم
1.447

1
1.237

(Kg)وزن 
1.170
0.809

1

فاکتور تبدیل
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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 نیتــروس اکســاید )N2O( در حجــم هــای 40 لیتــر و 50 لیتــر 
و ... بــا گریدهــای 2.5 و 5 )درجــه خلــوص 99.5% و % 99.999( را دارا مــی باشــد.

گاز نیتــروس اکســاید N2O بــا اســامی زیــادی شــناخته شــده اســت: گاز آرام بخــش، گاز خنــده، گاز بی حســی، گاز شــاد، گاز 
و هــوا، منــو اکســید دی نیتــروژن. نیتــروس اکســاید بــا عالمــت اختصــاری N2O نشــان داده مــی شــود. گاز نیتروس اکســاید 
N2O غیرقابــل اشــتعال، غیرســمی، بــی رنــگ، بــی بــو و کمــی شــیرین مــزه مــی باشــد. البتــه در شــرایط خــاص نیتــروس 
اکســاید مــی توانــد باعــث شــعله وری شــود همچنیــن گاز بســیار ســردی اســت کــه در صــورت تمــاس، ایجــاد ســوختگی 
مــی کنــد، غیرخورنــده مــی باشــد و بــا داشــتن ایــن خاصیــت مــی توانــد بــه صــورت معمولــی در کنــار فلزهــای دیگــر 
نگهــداری شــود. گاز نیتــروس اکســاید N2O نیــز ماننــد بقیــه گازهــا مصــارف مختلــف و متعــددی دارد کــه از پرکاربردتریــن 
آنهــا مصــارف پزشــکی اســت. در صنعــت پزشــکی از خاصیــت بــی حســی  و سرخوشــی نیتــروس اکســاید  اســتفاده مــی 
ــرد.  ــی گی ــرار م ــرف ق ــورد مص ــکی م ــی در دندانپزش ــای موضع ــی ه ــی حس ــی و ب ــا در جراح ــی ه ــرای بیهوش ــود و ب ش
مصــرف دیگــر نیتــروس اکســاید در صنایــع غذایــی و باالخــص در تولیــد محصــوالت لبنــی )بــرای تولیــد خامــه( مــی باشــد. 
از گاز نیتــروس اکســاید همچنیــن در مســابقات اتومبیلرانــی بــه عنــوان افزایــش دهنــده قــدرت موتــور و کاهــش دهنــده 

مصــرف ســوخت اســتفاده مــی شــود. 

)N2O( گاز نیتروس اکساید
Nitros Oxide Gas

جزئیات انواع مدل ها در پشت صفحه
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نکات ایمنی در خصوص گازهای نیتروس اکساید :
- گاز نیتــروس اکســاید گازی اشــتعال زا اســت بنابرایــن نبایــد N2O در معــرض مــواد آتشــزا قــرار گیــرد چــون ممکــن اســت 

باعــث آتــش ســوزی شــود.
- نیتــروس اکســاید گازی بســیار ســرد اســت و باعــث ســوختگی کرایجنیــک مــی شــود. در صــورت تمــاس چشــمی حتمــا 

بــه مــدت 15 دقیقــه بــا آب شســته شــود.
ــاه، باعــث کاهــش عملکــرد ذهنــی، توانایــی ســمعی  ــه مــدت زمــان کوت - در معــرض گاز نیتــروس اکســاید قــرار گرفتــن ب

بصــری و  نیــز کاهــش عملکــرد دســت مــی شــود بــه همیــن دلیــل  بایــد از محیــط حــاوی ایــن گاز دور شــد.
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جدول مشخصات گاز نیتروس اکساید
نیتروس اکساید 5  نیتروس اکساید 2/5 نوع گاز

99.999 99.5  خلوص %

N2 > 3
O2 > 1

CO  ≤ 0.5
CO2 > 0.5
CH4 > 0.5
H2O  ≤ 2

----------- ppm ناخالصی

دارد گواهینامه آنالیز

SCSG برند سازنده

50 لیتر 40 لیتر حجم سیلندر

30 کیلوگرم 20 کیلوگرم وزن گاز

گاز فشرده - اکساینده مشخصات فنی

آبی رنگ سیلندر

  - 89  °C نقطه جوش

N2O نشان شیمیایی

(M3( حجم
1

0.660
0.540

(Liters( حجم
1.515

1
0.818

(Kg)وزن 
1.853
1.223

1

فاکتور تبدیل
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رشکت تولیدی مهندسی 

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

ــا گریدهــای 5  ــه انــواع کپســول هــای گاز نئــون Ne در حجــم هــای 50 لیتــری و ... ب شــرکت بالــن گاز آســیا توانایــی ارائ
)درجــه خلــوص% 99.999( را دارا مــی باشــد.

نئــون بعــد از هیــدروژن، هلیــوم، اکســیژن و کربــن چهارمیــن عنصــر فــراوان در جهــان اســت ولــی بــا ایــن وجــود گاز نئــون 
بســیار کمیــاب اســت و دلیــل آن فــرار بــودن اســت و تقریبــا فقــط در ترکیبــات جامــد یافــت مــی شــود، همچنیــن ایــن 

گاز بســیار خنــک کننــده اســت.
ــف  ــه در ردی ــد ک ــی باش ــی 10 م ــدد اتم ــاری Ne و ع ــت اختص ــا عالم ــون را ب ــیمیایی گاز نئ ــر ش ــی عناص ــدول تناوب در ج
گازهــای نجیــب قــرار گرفتــه اســت و کامــال بــی اثــر و غیــر ســمی مــی باشــد و از نظــر فیزیکــی بــی رنــگ و بــی بــو اســت. 
گاز نئــون Ne بــه صــورت طبیعــی بــی رنــگ اســت ولــی بــا عبــور جریــان الکتریکــی رنــگ آن بــه نارنجــی مایــل بــه قرمــز 
تبدیــل مــی شــود و بــه همیــن دلیــل گاز نئــون کاربردهــای زیــادی مثــال در تابلوهــای تبلیغاتــی، لیزرهــا، المــپ تلویزیــون 

و ... دارد، البتــه بــرای اســتفاده در لیزرهــا گاز نئــون Ne بایــد بــا گازهــای نجیــب دیگــر از جملــه هلیــوم ترکیــب شــود.

)Ne( گاز نئون
Neon Gas

جزئیات انواع مدل ها در پشت صفحه
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نکات ایمنی در خصوص گازهای نئون :
- از سالم بودن کپسول گاز نئون،  شیرها، لوله ها و شلنگ های حاوی گاز، اطمینان پیدا کنید.

- بایســتی تهویــه مناســب در محــل نگــه داری کپســول گاز نئــون تعبیــه شــود، تهویــه مناســب باعــث مــی شــود در صــورت   
بــروز نشــتی گاز، از تجمــع آن در محیــط و اثــرات بعــدی آن جلوگیــری شــود.

- در هنــگام کار بــا نئــون مایــع حتمــا بایســتی از دســتکش و ماســک اســتفاده نماییــد، چــرا کــه تمــاس بــا نئــون مایــع منجــر 
بــه ســوختگی شــدید خواهد شــد.
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جدول مشخصات گاز نئون
نوع گاز نئون 5

99.999  خلوص %
N2 > 2

O2 +Ar  ≤ 1
CO  ≤0.5

CO2 > 0.5
OTHER HALOCARBONS  ≤0.5

H2 > 1
He  ≤ 6

H2O  ≤ 2

ppm ناخالصی

دارد گواهینامه آنالیز

SCSG برند سازنده

50 لیتر حجم سیلندر

فشار کاری 140 بار

مشخصات فنی گاز فشرده - خفه کننده - بی اثر

سبز رنگ سیلندر

  - 246  °C نقطه جوش

Ne نشان شیمیایی

(M3( حجم
1

1.432
1.188

(Liters( حجم
0.698

1
0.829

(Kg)وزن 
0.842
1.206

1

فاکتور تبدیل
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رشکت تولیدی مهندسی 

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

شــرکت تولیــدی مهندســی بالــن گاز آســیا، توانایــی ارائــه انــواع کپســول هــای گاز هلیــوم He در حجــم هــای متفــاوت 40 
لیتــر و 50 لیتــری و ... بــا گریــد 5 ) درجــه خلــوص% 99.999( و گریــد 6 ) درجــه خلــوص% 99.9999( را دارا مــی باشــد.

گاز هلیــوم He گازی بــی بــو، بــی رنــگ، بــی مــزه، غیــر ســمی، بــی اثــر، تــک اتمــی و همچنیــن اشــتعال ناپذیــر اســت. 
گاز هلیــوم در غلظــت هــای بــاال جایگزیــن هــوا شــده و باعــث خفگــی مــی شــود. هلیــوم امــن تــر از ســایر گازهاســت و 
پاییــن بــودن نقطــه جــوش آن باعــث شــده اســت کــه از ایــن گاز بعنــوان خنــک کننــده در آهنرباهــای ابررســانا اســتفاده 
شــود. دمــای ذوب و جــوش ایــن عنصــر در قیــاس بــا ســایر گازهــای دیگــر پاییــن تــر مــی باشــد و بــه همیــن دلیــل در 

دمــای معمولــی گاز مــی باشــد.
از کاربردهــای مهــم گاز هلیــوم در خنــک ســازی اســت. هلیــوم از هــوا ســبک تــر اســت بــه همیــن دلیــل مــی تــوان از ایــن 
ــه دلیــل  ــون هــا، در موشــک هــای فضاپیماهــا اســتفاده کــرد. گاز هلیــوم ب ــاال رفتــن کشــتی هــای هوایــی و بال گاز در ب
داشــتن ویژگــی هایــی از جملــه رســانش گرمایــی بــاال و واکنــش پذیــر نبــودن در برخــی راکتورهــای هســته ای از آن بــه 
عنــوان گاز خنــک کننــده و رســاننده گرمــا اســتفاده  مــی شــود. در صنعــت از گاز هلیــوم بــرای بادکنــک و بالــن، در صنایــع 
جــوش، در پزشــکی، آزمایشــگاهها، بــرش کاری، غواصــی و همچنیــن در صنایــع غذایــی اســتفاده مــی شــود. گاز هلیــوم 

مصــارف مهمــی در پزشــکی ازجملــه درمــان آســم  و اختــال در عملکردهــای تنفســی دارد.

)He( گاز هلیوم
Helium Gas 

جزئیات انواع مدل ها در پشت صفحه
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نکات ایمنی در خصوص گازهای هلیوم :
- ســیلندر تحــت فشــار گاز هلیــوم He ممکــن اســت باعــث خفگــی و یــخ زدگــی شــدید شــود، بنابرایــن ایــن کپســول نبایــد 

ســوراخ شــود و یــا در معــرض آتــش قــرار گیــرد. 
- در صورت استفاده از گاز هلیوم در فشارهای باال، بایستی حتما از تجهیزات تقلیل فشار استفاده شود.

- بعد از هر بار استفاده از این سیلندر، بایستی شیر گاز کامال بسته شود.
- کپســول هــای گاز هلیــوم بایســتی در مــکان هــای دارای تهویــه مناســب و بــدور از هــر گونــه مــواد قلیایــی و اســیدی قــرار 

. د گیر
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جدول مشخصات گاز هلیوم
هلیوم 6 هلیوم 5 نوع گاز

99.9999 99.999  خلوص %

N2 > 0.5
O2 > 0.2
CO  ≤0.1

CO2 > 0.1
Other Halocarbons  ≤0.1

H2O  ≤0.2

H2 > 1
Ne  ≤4

O2 + Ar  ≤1
N2 > 2

CO  ≤0.5
CO2 > 0.5
CH4 > 0.5
H2O  ≤3

ppm ناخالصی

دارد گواهینامه آنالیز

SCSG برند سازنده

50 لیتر 50 لیتر حجم سیلندر

165 بار 150 بار- 200 بار فشار کاری

گاز فشرده - خفه کننده - بی اثر مشخصات فنی

قهوه ای رنگ سیلندر

  - 246  °C نقطه جوش

He نشان شیمیایی

(M3( حجم
1

0.7485
5.988

(Liters( حجم
1.336

1
8.000

(Kg)وزن 
0.1670
0.1250

1

فاکتور تبدیل
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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 کپســول هــای گاز هــوا در حجــم هــای 40 لیتــری و 50 لیتــری و ... بــا گریدهــای 
ــد. ــاوت را دارا می باش متف

ــا ترکیبــی از نیتــروژن، اکســیژن، آرگــون، دی اکســید   گاز هــوا ترکیبــی از گازهــا اســت کــه جــو نامیــده مــی شــود و ب
کربــن، بخــار آب و مقــدار کمتــری از گازهــای نجیــب تشــکیل شــده اســت. هــوا، گازی بــی رنــگ، بــی بــو، غیــر آتشــزا و 
الزمــه حیــات اســت. کپســول گاز هــوا بــا مقــدار درصــد اکســیژن بــاال، غیــر قایــل اشــتعال  و باعــث تســریع در فرآینــد 

ســوختن مــی شــود.  
گاز هــوا یــا همــان هــوای فشــرده، مــوارد مصــرف زیــاد و گوناکونــی دارد. از گاز هــوا بــرای تنفــس، بــرای تســریع در فرآینــد 
ســوختن، در برشــکاری هــا، همچنیــن بعنــوان یــک گاز تعــادل در بســیاری از مخلــوط هــای کالیبراســیون اســتفاده مــی 
شــود. از هــوای فشــرده بعنــوان یــک اکســیدایزور بــرای آشکارســازهای یونیزاســیون شــعله در آزمایشــگاهها اســتفاده مــی 
شــود. اســتفاده هــای کاربــردی دیگــر از گاز هــوا شــامل مخلــوط پزشــکی و هســته ای مــی باشــد. هــوای محیــط همچنیــن 
مــی توانــد بطــور منظــم بــرای انــواع برنامــه هــای کاربــردی کــه در آن خلــوص بــاال نیــاز نیســت فشــرده  شــود. شــعله گاز 
هــوا بهمــراه ســوخت مناســب بــرای لحیــم کاری اســتفاده مــی شــود. هــوای فشــرده همچنیــن بــرای دریــل، بــرش پالســما 
و فرآیندهــای متالوژیکــی ماننــد ریختــه گــری و انفجــار کــوره اســتفاده مــی شــود. از دیگــر مــوارد مصــرف گاز هــوا در 
تجهیــزات دوار صنعتــی، در نیــروی محرکــه خــودرو، سیســتم هــای ترمــز راه آهــن، سیســتم ترمــز وســایل نقلیــه جــاده، 
ــال و تمییــز کــردن  ــادی، در تجهیــزات ســالح ســاچمه ای، در تجهیــزات پینــت ب غواصــی، در تنفــس، در اســلحه هــای ب

گــرد و غبــار در فضاهــای کوچــک اســتفاده مــی شــود.

)Air( گاز هوا
Air Gas

جزئیات انواع مدل ها در پشت صفحه
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نکات ایمنی در خصوص گازهای هوا :
- برای استفاده از سیلندر گاز هوا حتما بایستی از تجهیزات تقلیل فشار استفاده شود.

- بعــد از اســتفاده شــیر بایســتی ســریعا بســته شــود، چــون هــر بــار پــس از خالــی شــدن کپســول ممکــن اســت در صــورت 
تجزیــه هــوای فشــرده مقــداری نیتــروژن اکســاید در آن وجــود داشــته باشــد..

- محیطی که در آن سیلندر گاز هوا قرار دارد بایستی دارای تهویه مناسب و بدور از هر گونه آلودگی باشد.
- سیلندر را به حالت ایستاده به دیوار بایستی قرار داد.

- سیلندر گاز نباید در معرض مواد آتشزا قرار گیرد.

36

جدول مشخصات گاز هوا
گاز هوا 5/5 نوع گاز

99.9995  خلوص %

CO  ≤0.2
CO2 > 0.2

OTHER HALOCARBONS  ≤0.2
H2O  ≤1000

ppm ناخالصی

دارد گواهینامه آنالیز

SCSG برند سازنده

50 لیتر حجم سیلندر

165 بار فشار کاری

--- مشخصات فنی

طوسی رنگ سیلندر

--- نقطه جوش

AIR نشان شیمیایی

(M3) حجم
---
---
---

(Liters) حجم
---
---
---

(Kg)وزن 
---
---
---

فاکتور تبدیل
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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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رشکت تولیدی مهندسی بالن گاز آسیا               

آدرس: تهران - خیابان مطهری - خیابان الرستان - خیابان افتخاری نیا پالک 12 واحد 12 
تلفن: 021-88936711-13

فکس:       021-88936714

 www.balongas.com

BALON GAS ASIA CO 

 sales@balongas.com

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.

38

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
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