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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


