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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 
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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


