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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 نیتــروس اکســاید )N2O( در حجــم هــای 40 لیتــر و 50 لیتــر 
و ... بــا گریدهــای 2.5 و 5 )درجــه خلــوص 99.5% و % 99.999( را دارا مــی باشــد.

گاز نیتــروس اکســاید N2O بــا اســامی زیــادی شــناخته شــده اســت: گاز آرام بخــش، گاز خنــده، گاز بی حســی، گاز شــاد، گاز 
و هــوا، منــو اکســید دی نیتــروژن. نیتــروس اکســاید بــا عالمــت اختصــاری N2O نشــان داده مــی شــود. گاز نیتروس اکســاید 
N2O غیرقابــل اشــتعال، غیرســمی، بــی رنــگ، بــی بــو و کمــی شــیرین مــزه مــی باشــد. البتــه در شــرایط خــاص نیتــروس 
اکســاید مــی توانــد باعــث شــعله وری شــود همچنیــن گاز بســیار ســردی اســت کــه در صــورت تمــاس، ایجــاد ســوختگی 
مــی کنــد، غیرخورنــده مــی باشــد و بــا داشــتن ایــن خاصیــت مــی توانــد بــه صــورت معمولــی در کنــار فلزهــای دیگــر 
نگهــداری شــود. گاز نیتــروس اکســاید N2O نیــز ماننــد بقیــه گازهــا مصــارف مختلــف و متعــددی دارد کــه از پرکاربردتریــن 
آنهــا مصــارف پزشــکی اســت. در صنعــت پزشــکی از خاصیــت بــی حســی  و سرخوشــی نیتــروس اکســاید  اســتفاده مــی 
ــرد.  ــی گی ــرار م ــرف ق ــورد مص ــکی م ــی در دندانپزش ــای موضع ــی ه ــی حس ــی و ب ــا در جراح ــی ه ــرای بیهوش ــود و ب ش
مصــرف دیگــر نیتــروس اکســاید در صنایــع غذایــی و باالخــص در تولیــد محصــوالت لبنــی )بــرای تولیــد خامــه( مــی باشــد. 
از گاز نیتــروس اکســاید همچنیــن در مســابقات اتومبیلرانــی بــه عنــوان افزایــش دهنــده قــدرت موتــور و کاهــش دهنــده 

مصــرف ســوخت اســتفاده مــی شــود. 

)N2O( گاز نیتروس اکساید
Nitros Oxide Gas

جزئیات انواع مدل ها در پشت صفحه
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نکات ایمنی در خصوص گازهای نیتروس اکساید :
- گاز نیتــروس اکســاید گازی اشــتعال زا اســت بنابرایــن نبایــد N2O در معــرض مــواد آتشــزا قــرار گیــرد چــون ممکــن اســت 

باعــث آتــش ســوزی شــود.
- نیتــروس اکســاید گازی بســیار ســرد اســت و باعــث ســوختگی کرایجنیــک مــی شــود. در صــورت تمــاس چشــمی حتمــا 

بــه مــدت 15 دقیقــه بــا آب شســته شــود.
ــاه، باعــث کاهــش عملکــرد ذهنــی، توانایــی ســمعی  ــه مــدت زمــان کوت - در معــرض گاز نیتــروس اکســاید قــرار گرفتــن ب

بصــری و  نیــز کاهــش عملکــرد دســت مــی شــود بــه همیــن دلیــل  بایــد از محیــط حــاوی ایــن گاز دور شــد.
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جدول مشخصات گاز نیتروس اکساید
نیتروس اکساید 5  نیتروس اکساید 2/5 نوع گاز

99.999 99.5  خلوص %

N2 > 3
O2 > 1

CO  ≤ 0.5
CO2 > 0.5
CH4 > 0.5
H2O  ≤ 2

----------- ppm ناخالصی

دارد گواهینامه آنالیز

SCSG برند سازنده

50 لیتر 40 لیتر حجم سیلندر

30 کیلوگرم 20 کیلوگرم وزن گاز

گاز فشرده - اکساینده مشخصات فنی

آبی رنگ سیلندر

  - 89  °C نقطه جوش

N2O نشان شیمیایی

(M3( حجم
1

0.660
0.540

(Liters( حجم
1.515

1
0.818

(Kg)وزن 
1.853
1.223

1

فاکتور تبدیل


