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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 اتیلــن در حجــم 50 لیتــری و ... بــا گریــد 3 )درجــه خلــوص 
% 99.9( را دارا مــی باشــد.

گاز اتیلــن نوعــی هورمــون گیاهــی اســت کــه در کشــاورزی اســتفاده مــی شــود و عامــل رســیدن میــوه هــا و بــاز شــدن 
شــکوفه هــا و گلهــا و همچنیــن ریــزش بــرگ هــا در پاییــز اســت. گاز اتیلــن گازی بــی رنــگ و اشــتعال زا اســت و بــوی 
شــیرین مالیمــی دارد و در ترکیبــات نفــت و گاز طبیعــی یافــت مــی شــود. بــرای تولیــد  اتیلــن در صنایــع شــیمیایی، از روش 
کراکینــگ و بــا اســتفاده از بخــار آب اســتفاده مــی شــود. در ایــن روش هیدروکربــن و گازهــای ســبک حاصــل از نفــت در 
دمــای 950-750 درجــه ســانتی گــراد حــرارت داده مــی شــوند تــا هیدروکربــن هــا شکســته و بــا از دســت دادن هیــدروژن 
تبدیــل بــه هیدروکربــن هــای اشــباع نشــده بشــوند، از ایــن فرآینــد مخلوطــی از هیدروکربــن هــا بدســت مــی آیــد کــه 
ــود.   ــی ش ــازی م ــن جداس ــز اتیل ــه ج ــز ب ــر ج ــا روش تقطی ــدی ب ــه بع ــت و در مرحل ــن اس ــم آن گاز اتیل ــترین حج بیش
مصــرف گســترده دیگــر گاز اتیلــن در صنعــت پالســتیک اســت. از گاز اتیلــن در تولیــد PVC و پلــی اســتر و همچنیــن در 

ضــد یــخ هــا و حــالل هــا  اســتفاده مــی شــود.

)C2H4( گاز اتیلن
Ethylene Gas

جزئیات انواع مدل ها در پشت صفحه
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نکات ایمنی در خصوص گازهای اتیلن :
- گاز اتیلــن گازی، بــی رنــگ بــا بــوی شــیرین مالیــم مــی باشــد و اشــتعال زاســت بــه همیــن دلیــل بایــد احتیــاط الزم را در     

نگهــداری و مصــرف از آن رعایــت کــرد.
- کپســول گاز اتیلــن بایــد در محیطــی خشــک و خنــک نگهــداری شــود و تهویــه مناســب بــرای ایــن محیــط در نظــر گرفتــه 

. د شو
- گاز اتیلن در غلظت بسیار باال قابل اشتعال است، باید در غلظت های باال احتیاط الزم را رعایت کرد.
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جدول مشخصات گاز اتیلن
اتیلن 3  اتیلن 2.5 نوع گاز

99.95 99.5  خلوص %

O2> 5
N2> 100
CO2> 10
CO  ≤3

C2H2> 10
OHC  ≤800
H2O  ≤10

O2> 25
H2 >15

CO2 >15
CO  ≤5

C2H2> 10
OHC  ≤4000

S  ≤1
H2O  ≤10

CH3OH  ≤5 

ppm ناخالصی

دارد گواهینامه آنالیز

SCSG برند سازنده

50 لیتر 50 لیتر حجم سیلندر

15 کیلوگرم 15 کیلوگرم وزن گاز

مشخصات فنی گاز فشرده - اشتعال پذیری باال

قرمز رنگ سیلندر

  - 104   °C نقطه جوش

C2H4 نشان شیمیایی

(M3( حجم
1

0.482
1.849

(Liters( حجم
2.074

1
1.761

(Kg)وزن 
1.178
0.568

1

فاکتور تبدیل


