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رشکت تولیدی مهندسی 

 بالن گاز آسیا
عرضه کننده انواع سیلندر، گازهای خالص و تجهیزات جوش و برش

ــای 2.5 و 3.5  ــا گریده ــری و ... ب ــم 50 لیت ــان در حج ــیلندرهای گاز پروپ ــواع س ــه ان ــی ارائ ــیا توانای ــن گاز آس ــرکت بال ش
ــد. ــی باش ــوص% 99.5 و 99.95( را دارا م ــه خل )درج

گاز پروپــان بــا عالمــت اختصــاری C3H8 نشــان داده مــی شــود و نــام هــای دیگــر آن دي متیــل متــان، گاز پترلیــوم مایــع، 
پروپیــل هیــدراد گاز اســت. گاز پروپــان غیرســمی، بــی رنــگ و تقریبــا بــی بــو مــی باشــد. از گاز مرکاپتــان )شــامل اتیــل 
ــودار کــردن پروپــان اســتفاده مــی کننــد کــه تشــخیص نشــتی در زمــان مصــرف  ــرای ب مرکاپتــان و متیــل مرکاپتــان( ب
ــه عنــوان ســوخت آســانتر شــود. پروپــان از دو فرآینــد پــردازش گاز طبیعــی و پاالیــش نفــت خــام بدســت مــی آیــد.  ب
گاز پروپــان  از هــوا ســنگین تــر اســت و در نتیجــه مایــع آن نیــز بســیار ســرد مــی باشــد و در 540 درجــه ســانتی گــراد 

مشــتعل مــی شــود.
بیشــترین مصــرف گاز پروپــان C3H8 بــه عنــوان ســوخت مــی باشــد کــه در بیــن ســوخت هــای رایــج دنیــا بعــد از بنزیــن 
و گازوییــل قــرار دارد. از کاربردهــای دیگــر آن مــی تــوان بــه گــرم کــردن خانــه، پخــت و پــز مــواد غذایــی ســردخانه ای، 
صنایــع جوشــکاری، اســتفاده در بالــن هــای هــوای گــرم، تامیــن انــرژی مزرعــه و تجهیــزات صنعتــی و کشــاورزی، کــوره 

هــای ســفال و آجرپــزی، خشــک کــردن غــالت، کارخانــه هــای تولیــد شیشــه و ... نــام بــرد.

)C3H8( گاز پروپان
Propane Gas

جزئیات انواع مدل ها در پشت صفحه
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نکات ایمنی در خصوص گازهای پروپان :
- گاز پروپان بشدت قابل اشتعال است و در غلظت های باال ممکن است منجر به خفگی و حتی مرگ شود.

- محل نگهداری گاز پروپان بایستی دارای تهویه مناسب باشد.
- گاز پروپان تحت فشار می باشد و باید از لوازم تقلیل فشار استفاده کرد.

- گاز پروپان بشدت آتشزا بوده و باید از گرما و جرقه بدور باشد.
- سیلندرهای گاز پروپان را باید به حالت عمودی قرار داد.
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جدول مشخصات گاز پروپان
پروپان 3.5 پروپان 2.5 نوع گاز

99.95 99.5  خلوص %
O2 > 20
N2 > 60  

CO2 > 20
C3H6 > 100

Othere Hydrocarbons  ≤800
H2O  ≤10

Total Impurities  ≤1000

O2 > 100
N2 > 400

CO2 > 100
C3H6 > 400

Othere Hydrocarbons  ≤4000
H2O  ≤5

ppm ناخالصی

دارد گواهینامه آنالیز

SCSG برند سازنده

50 لیتر 50 لیتر حجم سیلندر

20 کیلوگرم 20 کیلوگرم وزن گاز

مشخصات فنی گاز مایع - اشتعال پذیری باال

قرمز رنگ سیلندر

  - 42   °C نقطه جوش

C3H8 نشان شیمیایی

(M3( حجم
1

0.311
0.534

(Liters( حجم
3.215

1
1.718

(Kg)وزن 
1.871
0.582

1

فاکتور تبدیل


