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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 ســولفید هیــدروژن H2S در حجــم 50 لیتــری و ... بــا گریــد 
2.5 ... )درجــه خلــوص 99.5( را دارا مــی باشــد.

 H2S گازی بــی رنــگ، ســمی، اشــتعال زا  و بــا رنــگ شــعله آبــی اســت. گاز ســولفید هیــدروژن H2S گاز ســولفید هیــدروژن
ســمی مــی توانــد در دمــای اتــاق نیــز موجــود باشــد ولــی مــدت زمــان حضــور ایــن گاز در اتــاق فقــط 2 روز مــی باشــد. 
گاز ســولفید هیــدروژن H2S ســردتر و ســنگین تــر از هواســت و تمایــل زیــادی بــه نشســتن روی زمیــن دارد و اگرچــه در 
آب حــل مــی شــود ولــی در آب ســرد بیشــتر حــل مــی شــود. ســولفید هیــدروژن H2S بــه دلیــل خورندگــی بــاال وقتــی 
در مجــاورت آهــن و رطوبــت قــرار مــی گیــرد باعــث خرابــی و خورندگــی فلــز مــی شــود بــه همیــن دلیــل بــرای نگهــداری 
و حمــل و نقــل آن بایــد از محفظــه هــای مناســب اســتفاده کــرد، مثــا فوالدهــای مخصــوص و ضدزنــگ گزینــه مناســبی 

بــرای ایــن کار خواهنــد بــود.
اســتفاده عمــده صنعتــی گاز ســولفید هیــدروژن H2S در تولیــد گوگــرد و اســید ســولفوریک اســت و در تولیــد ترکیبــات 
ســولفید ســدیم و ســدیم هیدروســولفید هــم اســتفاده مــی شــود. همچنیــن تولیــد آب ســنگین بــرای صنعــت هســته ای و 

در شــیمی بــه عنــوان یــک افزودنــی در روغــن هــای بــرش اســتفاده مــی شــود.
در گذشــته هــای دور از گاز ســولفید هیــدروژن H2S بــه عنــوان یــک ضدعفونــی کننــده در کشــاورزی مــورد اســتفاده قــرار 

مــی گرفت.

)H2S( گاز سولفید هیدروژن
Hydrogen Sulfide  Gas

جزئیات انواع مدل ها در پشت صفحه
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نکات ایمنی در خصوص گازهای سولفید هیدروژن :
ــن  ــه مناســب بایســتی در ســطح زمی ــن، تهوی ــوا و تجمــع آن در ســطح زمی ــه ه ــل ســنگینی گاز H2S نســبت ب ــه دلی - ب
صــورت پذیــرد. ضمنــا بایســتی منابــع اشــتعال زا بــه خصــوص در محیط هــای بســته از محیــط حــذف شــده و یــا از تجهیــزات 

ضدانفجــار اســتفاده شــود.
- در صورتی كــه غلظــت H2S بیــش از حــد مجــاز اســت، بایــد از ماســك های تنفســی تصفیــه هــوای تاییــد شــده اســتفاده 

. د شو
- بــا توجــه بــه خطــرات بهداشــتی و ایمنــی گاز H2S در محیــط كار بــه خصــوص در محیط هــای بســته، الزم اســت وجــود 

و میــزان گاز بــه طــور پیوســته ارزیابــی و اندازه گیــری شــود.
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جدول مشخصات گاز سولفید هیدروژن
نوع گاز سولفید هیدروژن 2.5

99.5  خلوص %

Air  ≤500
H2O  ≤100
C2S  ≤500

CO2 > 1000
SO2 > 500

Total Impurities  ≤0.5

ppm ناخالصی

دارد گواهینامه آنالیز

SCSG برند سازنده

50 لیتر حجم سیلندر

وزن گاز 30 کیلوگرم

گاز مایع - خفه کنندگی باال - اشتعال پذیری باال - مضر برای محیط مشخصات فنی

قرمز رنگ سیلندر

  - 60  °C نقطه جوش

H2S نشان شیمیایی

(M3( حجم
1

0.638
0.697

(Liters( حجم
1.567

1
1.093

(Kg)وزن 
1.434
0.915

1

فاکتور تبدیل


