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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
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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 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


