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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 آلومینیومــی در حجــم هــای متفــاوت از 2 لیتــر، 
4 لیتــر، 5 لیتــر، 8 لیتــر و 12 لیتــر و .... و 40 لیتــر را دارا مــی باشــد.

کپســول هــای آلومینیومــی نــوع دیگــری از کپســول هــا مــی باشــند کــه بــا توجــه بــه جنــس آن، وزن ســبک تــری نســبت 
بــه ســیلندرهای فــوالدی دارنــد. از مزایــای ایــن ســیلندرها  وزن ســبک،  خورندگــی کمتــر، ســازگاری بــا محیــط زیســت 
و تحمــل گاز بــا فشــار کاری بیشــتر اســت. در ســاخت کپســول هــای آلومینیومــی از روش ورقــه ای )Plate( اســتفاده مــی 
ــوع  ــاس ن ــوند و براس ــی ش ــیم م ــورده تقس ــوش خ ــدون درز و ج ــروه ب ــه دو گ ــاختمانی ب ــر س ــا از نظ ــول ه ــود. کپس ش
گاز، مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرنــد. کپســول هــای آلومینیومــی در صنایــع مختلــف اســتفاده مــی شــوند بخصــوص در 
مصارفــی کــه در آنهــا گاز بــا خلــوص بــاال و همچنیــن فشــار کاری بــاال مــورد نیــاز اســت. مصــارف کپســول آلومینیومــی 
مشــابه کپســول هــای فــوالدی مــی باشــد بــا ایــن تفــاوت کــه مرغوبیــت کپســول آلومینیومــی بســیار باالتــر از کپســول 

فــوالدی اســت البتــه بــه نســبت گــران تــر هــم مــی باشــد! 

جزئیات انواع مدل ها در پشت صفحه
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سیلندر آلومینیومی
Seamless Aluminum Cylinders
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جدول مشخصات سیلندر آلومینیومی

نکات ایمنی در سیلندرهای آلومینیوم :
- جلوگیری از قراردادن کپسول در معرض حرارت و تابش مستقیم نور خورشید

- قراردادن کپسول زیر سایبان در فضای باز
- قرار دادن کپسول بصورت عمودی برای جلوگیری از انفجار

- جلوگیری از قرارگیری سیلندر در مجاورت مواد آتشزا
- تست نشتی سیلندرها با آزمایش آب و صابون

- استفاده از تجهیزات جانبی مناسب برای سیلندرها
- جلوگیری از تماس روغن، گریس و سایر مواد سوختنی با این سیلندرها
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 رزوه خروجی
شیر

استاندارد سیلندر  کمینه ضخامت
)mm( دیواره

ارتفاع
)mm(

وزن خالی
(Kg)

فشار آزمون
)Bar(

فشار کاری
)Bar(

حجم
)Liter(

ماده اولیه
)نوع آلومینیوم(

مدل ردیف

DIN6 ISO7866 5.5 339 2.2 250 150 2 Alloy 6061A 2 لیتری 1
DIN6 EN1975 7.1 430 4.3 250 150 4 Alloy 6061A 4 لیتری 2
DIN6 EN1975 7.1 507 5.1 250 150 5 Alloy 6061A 5 لیتری 3
DIN6 ISO7866 7.1 741 7.2 250 150 8 Alloy 6061A 8 لیتری 4
DIN6 ISO7866 11.7 637 13 300 200 10 Alloy 6061A 10 لیتری 5
DIN6 ISO7866 9.9 544 11.9 230 150 12 Alloy 6061A 12 لیتری 6
DIN6 ISO7866 9.9 849 17.2 230 150 20 Alloy 6061A 20 لیتری 7

)mm( ارتفاع

)mm( کمینه ضخامت دیواره
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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 اســتیلن در حجــم هــای متفــاوت 10 لیتــر،  40 
لیتــر و .... را دارا مــی باشــد.

 کپســول اســتیلن از ورقــه ای فــوالد بــا تکنولــوژی پیشــرفته روز دنیــا طراحــی و تولیــد مــی شــود. ایــن کپســول هــا در 
هنــگام ســاخت و شــکل گیــری بــدور از هــر گونــه آلودگــی و بــا ایمــن ســازی مطمئــن، وزن ســبک و ظاهــر مناســب ایجــاد 
مــی شــوند. کپســول اســتیلن حــاوی گاز اســتیلن کــه گازی بــی رنــگ و بــی بــو اســت . ایــن گاز در دمــای معمولــی بــه 
شــدت آتشــگیر اســت و بــوی آن شــبیه بــه بــوی ســیر اســت. مخلــوط گاز اســتیلن و هــوا بســیار منفجــر شــونده اســت 
ــه صــورت مخلــوط اســتون و مــواد متخلخــل ذخیــره و حمــل مــی کننــد. کپســول اســتیلن را  بنابرایــن گاز اســتیلن را ب
بایــد در مــکان خنــک و همچنیــن دارای تهویــه مناســب و بــه دور از محیــط هــای قلیایــی و اســیدی قــرار دهنــد. همچنیــن 
هنــگام اســتفاده از ایــن کپســول بایســتی از تجهیــزات تقلیــل فشــار اســتفاده شــود و بعــد از هــر بــار اســتفاده، شــیر گاز 

حتمــا بایســتی بســته شــود.

جزئیات انواع مدل ها در پشت صفحه
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سیلندر استیلن
Seamless Acetylene Cylinders
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جدول مشخصات سیلندر استیلن
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 رزوه خروجی
شیر

استاندارد سیلندر  کمینه ضخامت
(mm) دیواره

ارتفاع
(mm)

وزن خالی
(Kg)

فشار آزمون
(Bar)

فشار کاری
(Bar)

حجم
(Liter)

ماده اولیه
(نوع فوالد)

مدل ردیف

DIN6 ISO3807 2.1 696 16 50 15.6 10 HP295 10 لیتری 1

DIN6 ISO3807 3.3 915 36.4 52 15.6 40 HP295 40 لیتری 2

نکات ایمنی در سیلندرهای استیلن :
ــا فاصلــه چنــد متــری از  ــه آتــش زا بــودن آن، بایــد ســیلندرهای اســتیلن ب ــا توجــه ب - هنــگام اســتفاده از کپســول اســتیلن و ب

همدیگــر نگهــداری شــوند تــا احتمــال هرگونــه جرقــه و انفجــار از بیــن بــرود. 
- کپســول اســتیلن جهــت نگهــداری بایــد بــه صــورت ایســتاده قــرار داده شــود و بــا زنجیــر و یــا هــر وســیله دیگــری روی دیــوار 

محــار شــود.
- هیچگاه نباید کپسول استیلن افقی نگهداری شود زیرا در این صورت استون نشت می کند.

ــردن شــیر  ــاز ک ــگام ب ــن هن ــه روغ ــی ب ــرا در صــورت آلودگ ــس کاری شــود زی ــا گری ــی ی ــد روغن - شــیر کپســول اســتیلن نبای
ــی شــود. ــی و ســوختگی م ــث آســیب دیدگ ــه باع ــد ک ــی ده انفجــاری رخ م

- نگهــداری کپســول اســتیلن در مجــاورت گاز کلــر مجــاز نمــی باشــد زیــرا در صــورت برخــورد و ایجــاد جرقــه، انفجــار رخ خواهــد 
داد.

- هنگام اتمام کار با کپسول استیلن شیر آنرا ببندید و گاز را از مسیر انتقال خارج کنید.

)mm( ارتفاع

)mm( کمینه ضخامت دیواره
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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 فــوالدی در حجــم هــای متفــاوت از 2 تــا 
80 لیتــر را دارا مــی باشــد.

کپســول هــای فــوالدی، مخازنــی بــرای نگهــداری انــواع گازهــا بــا فشــارهای متفــاوت مــی باشــند. بــا توجــه بــه نحــوه 
تولیــد ایــن کپســول هــا کــه از لولــه هــای فــوالدی بــدون درز و جــوش و بصــورت یــک تکــه ســاخته مــی شــوند، باعــث 
شــده اســت کــه ایــن کپســول دارای اســتحکام باالتــری نســبت بــه کپســول هــای بــا درز و جــوش باشــند. کپســول هــای 
ــا حــرارت و کشــش زیــاد و  ــا ســطح مقطــع کــروی و توپــر ب ــا اســتفاده از شــمش هــای فــوالدی ب فــوالدی بــدون درز، ب
توســط غلطــک بصــورت یــک تکــه ســاخته مــی شــوند. ایــن کپســول هــا در حجــم هــای پاییــن) 2 و 5 و10 و20 لیتــری( 
بیشــتر در مصــارف پزشــکی و کپســول هــای اکســیژن مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرنــد و در حجــم هــای باالتــر ) 20 و 40 
و 50 لیتــری( بیشــترین کاربــرد را در مصــارف صنعتــی دارنــد و همچنیــن در حجــم هــای 68 و 80 لیتــری جهــت نگهــداری 

گاز دی اکســید کربــن اســتفاده مــی شــود.

جزئیات انواع مدل ها در پشت صفحه
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سیلندر فوالدی
)Seamless Steel Cylinder(
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جدول مشخصات سیلندر فوالدی

نکات ایمنی در سیلندرهای فوالدی :
- قرار دادن کپسول در حالت ایستاده

- جلوگیری از افتادن و برخورد شدید سیلندرهای گاز
- جلوگیری از غلتیدن در هنگام حمل

- جلوگیری از قرارگیری سیلندر در مجاورت مواد آتشزا
- نگهداری سیلندر در محل های با شرایط دمایی خشک، سرد و دارای تهویه

- اطمینان از محکم بودن سرپوش
- جلوگیری از تماس روغن، گریس و سایر مواد سوختنی با این سیلندرها

- استفاده از وسائل حفاظت چشمی در هنگام کار با سیلندر

6

 رزوه خروجی
شیر

استاندارد سیلندر  کمینه ضخامت
)mm( دیواره

ارتفاع
)mm(

وزن خالی
)Kg(

فشار آزمون
)Bar(

فشار کاری
)Bar(

حجم
)Liter(

ماده اولیه
)نوع فوالد(

مدل ردیف

DIN6 ISO9809-3 4 310 2.6 250 150 2 37Mn 2 لیتری 1
DIN6 ISO9809-3 3.6 455 8.2 250 150 5 37Mn 5 لیتری 2
DIN6 ISO9809-3 3.6 815 13.6 250 150 10 37Mn 10 لیتری 3
DIN6 ISO9809-3 5.7 705 29 250 150 20 37Mn 20 لیتری 4
DIN6 ISO9809-3 5.7 1315 48 250 150 40 37Mn 40 لیتری 5
DIN6 ISO9809-1 5.8 1450 56.5 300 200 50 34CrMo 50 لیتری 6
DIN6 ISO9809-3 6.1 1500 71 250 150 68 37Mn 68 لیتری 7

)mm( ارتفاع

)mm( کمینه ضخامت دیواره
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بالن گاز آسیا
عرضه کننده انواع سیلندر، گازهای خالص و تجهیزات جوش و برش

شــرکت تولیــدی مهندســی بالــن گاز آســیا، توانایــی ارائــه انــواع کپســول کامپوزیــت آلومینیومــی در حجــم هــای متفــاوت 2.5 
لیتــر، 6.8 لیتــر، 9 لیتــر و .... را دارا مــی باشــد.

کپســول کامپوزیــت آلومینیومــی، از ســبک تریــن کپســول هــای موجــود در دنیــا مــی باشــد کــه بــا توجــه بــه مــوارد کاربــرد 
آن از روش پیچــش الیــاف بــرای تولیــد آن اســتفاده مــی شــود. انــدازه هــای نســبی قســمت هــای مختلــف ایــن کپســول بــا 
توجــه بــه فشــاری کــه بایــد تحمــل کنــد طراحــی مــی شــوند. بــه جــز ضخامــت و ابعــاد طولــی، شــکل انتهایــی کپســول نیــز 
در طراحــی نقــش اساســی را ایفــا مــی کنــد، زیــرا ایــن قســمت تحــت بیشــترین تنــش قــرار دارد. الیافــی کــه بــرای ســاخت 
کپســول کامپوزیــت آلومینیومــی اســتفاده مــی شــود دارای اســتحکام بــاال، وزن بســیار ســبک )تقریبــا یــک ســوم کپســول 
ــه خصوصیــات خــاص کپســول کامپوزیــت  ــا توجــه ب ــه و حــرارت مــی باشــند. ب ــر ضرب ــاال در براب هــای فلــزی ( و مقاومــت ب
آلومینیومــی ، کاربردهــای زیــادی از جملــه مصــارف آتــش نشــانی، غواصــی و محیــط هــای خورنــده را مــی تــوان عنــوان کــرد.

سیلندر کامپوزیت آلومینیوم
Composite Aluminum cylinder

جزئیات انواع مدل ها در پشت صفحه
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حجم مدلردیف
)Litere(

فشار 
کاری 
)Bar(

قطر دهانه 
)mm(

وزن خالی 
)Kg(

ارتفاع 
)mm(

عمر 
مفید 
)year(

استاندارد 
رزوه 

شیرسیلندر

استاندارد
سیلندر

1.11.130085.51.131515BS3ISO11119 لیتری1

2.52.53001312.331215BS3ISO11119 لیتری2

6.86.83001574.152815DIN6ISO11119 لیتری3

 ,993001765.256015BS3 لیتری4
DIN6ISO11119

ویژگی های کپسول های کامپوزیت آلومینیوم:
- استحکام باال

- وزن بسیار سبک
- مقاومت باال در برابر ضربه

- مقاومت زیاد در برابر حرارت
- دارای خواص ضد خش

- دارای خاصیت ضد خورندگی
- چگالی پایین

- استفاده برای غواصان بعنوان منبع اکسیژن
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بالن گاز آسیا
عرضه کننده انواع سیلندر، گازهای خالص و تجهیزات جوش و برش

شــرکت تولیــدی مهندســی بالــن گاز آســیا، توانایــی ارائــه انــواع مخــازن کرایوژنیــک در حجــم هــای متفــاوت 175 لیتــر، 197 
لیتــر، 216 لیتــر و .... بــا فشــار کاری تــا 22 بــار را دارا مــی باشــد. همــه ایــن مخــازن دارای هــر دو  خروجــی گاز و مایــع مــی 

باشــند.
مخــزن کرایوژنیــک )دوئــر( از دو مخــزن تشــکیل شــده اســت کــه مخــزن اصلــی درون یــک پوســته خارجــی قــرار دارد ، کــه 
همــان مخــزن بیرونــی مــی باشــد و حــد فاصــل ایــن دو مخــزن، از مــواد هــای عایــق ماننــد، پرلیــت تشــکیل شــده اســت کــه 
بــر اســاس روش غربــال مولکولــی عمــل مــی کنــد. مخــزن درونــی و همچنیــن لولــه هــای درونــی مخــزن، از جنــس اســتنلس 
اســتیل مــی باشــد کــه ایــن امــر موجــب تضمیــن مرغوبیــت و کیفیــت مایعــات گازی مــی باشــد کــه خــود عامــل مهمــی در 
بــاال نگــه داشــتن خلــوص گازهاســت. ایــن محصــول ) مخــزن کرایوژنیــک )دوئــر(( بــا اســتفاده از تکنیــک هــای پیشــرفته و 
فنــاوری روز دنیــا کــه تحــت سیســتم کنتــرل کیفیــت مــی باشــد، ســاخته مــی شــود. جنــس مخــزن کرایوژنیــک )دوئــر( از 
اســتنلس اســتیل مــی باشــد کــه متضمــن عمــر طوالنــی و کیفیــت بــاالی ایــن محصــول مــی باشــد. ایــن مخــازن در گــروه 
کپســول هــای جــوش داده شــده قــرار مــی گیــرد کــه دارای چنــد الیــه عایــق خــاء بــرای نگهــداری میعانــات گازی می باشــد.

سیلندر کرایوژنیک )دوئر(
Cryogenic Cylinder 

جزئیات انواع مدل ها در پشت صفحه
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جدول مشخصات سیلندر کرایوژنیک

216197175Volume (Liter)

≤1.9≤2.0≤2.1

Normal
 Evaporation 

 Rate
(%/d)

9.29.29.2
 Gas Delivery

Rate
(Nm3/hr)

161150140Empty Weight 
(kg)

508×1791508×1661508×1531
Dimension 

O.D×Height 
(mm)

5-225-225-22
Normal 

Operating 
Pressur (Bar)

LN2OLCO2LArLN2LO2LN2OLCO2LArLN2LO2LN2OLCO2LArLN2LO2Filling Content

1091221601331641001121461211508999129108133
Storage 

Capacity (Nm3)

216242285166234197221261151214176196231135190
Max. filling 

wheight (kg)

ویژگی های سیلندرهای کرایوژنیک :
- استحکام باال

- وزن سبک
- باال نگه داشتن خلوص گازها

- دارای عمر طوالنی 
- قابلیت نگهداری مایعات گازی با کیفیت باال

- جهت نگهداری نیتروژن مایع
- جنس استنلس استیل

- قابل استفاده در فرآیندهای برودتی و سرمازایی
- جهت ذخیره، نگهداری و انتقال فرآورده های غذایی

10



آدرس: تهران، خیابان مطهری، خیابان الرستان، خیابان افتخاری نیا پالک 12 واحد 12 

                                        www.balongas.com                                                021-88936711-13 :تلفن

                    sales@balongas.com                                                 021-88936714       :فکس

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 
جــوش و بــرش، توانایــی ارائــه انــواع فالســک نیتــروژن در حجــم هــای متفــاوت 2.5 لیتــر، 3 لیتــر، 6 لیتــر، 11.2 لیتــر، 16 

لیتــر، 21 لیتــر، 35.5 لیتــر، 50 لیتــر، 60 لیتــر و 100 لیتــر  را دارا مــی باشــد.
یکــی از محصــوالت ایــن شــرکت فالســک نیتــروژن مایــع مــی باشــد کــه کاربــرد گســترده ای در نگهــداری نمونــه هــای 
آزمایشــگاهی و  بیمارســتانی، اســپرم  دام، اعضــای بــدن و ســلول و پوســت و خــون انســان، واکســن هــا، ســلول هــا و انــدام 
هــای حیوانــی و ذخیــره نیتــروژن مایــع دارد. بــا اســتفاده از نیتــروژن مایــع داخــل ایــن فالســک هــا، نمونــه هــا در دمــای 

حــدود 196- درجــه ســانتیگراد نگهــداری و حمــل و نقــل مــی گردنــد.

جزئیات انواع مدل ها در پشت صفحه
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فالسک نیتروژن مایع
)Liquid Nitrogen Container(
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جدول مشخصات فالسک های نیتروژن مایع

ویژگی های مخازن ارائه شده :
- وکیوم باال با کارکرد حداقل 5 سال و تبخیر و نشست کم

- دوجداره با خال میانی و پوشش بیرونی آلومینیومی
- بسیار سبک و حمل و نقل آسان با دسته

- کاور محافظ جهت محافظت در مقابل ضربه
- درپوش قفل برای امنیت نمونه

- چرخدار )گاری( جهت مدل های مخصوص حمل و نقل
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 زمان تبخیر کامل
(Day) 

تعداد مالقه ارتفاع
(mm)

وزن خالی
(Kg)

قطر فالسک
(mm)

قطر دهانه
(mm)

حجم
(Liter)

مدل ردیف

20 3 370 2.8 224 30 2.5 YDS-2 1

26 3 420 3.4 224 50 3.15 YDS-3 2

52 6 460 4.5 305 50 6 YDS-6 3

85 6 550 6.3 305 50 11.2 YDS-10 4

134 6 600 9 365 50 16 YDS-15 5

170 6 610 9.5 365 50 21 YDS-20 6

250 6 695 17 446 50 35.5 YDS-35 7

160 6 850 22 500 50 50 YDS-50B-50 8

63 _ 900 32 560 210 60 YDS-60B-210 9

85 _ 1100 35 560 210 100 YDS-100B-210 10
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