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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 آلومینیوم)

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


