گاز اکسیژن
نام اختصاری گاز :اکسیژن oxygen , O2 ,
UN1072
CAS Number : 7782-44-7

آنالیز گاز اکسیژن:

کلمات مترادف :گاز اکسیژن , Oxygen , O2 , Oxygen gas ,سیلندر گاز اکسیژن ,اکسیژن خلوص باال,کپسول گاز اکسیژن,
اکسیژن آزمایشگاهی خالص ,اکسیژن گرید  ,5اکسیژن 999999 99999 9999
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حالت فیزیکی اکسیژن :گاز
مشخصات گاز اکسیژن :اکسید کننده،در تماس با مواد محترقه باعث آتش سوزی میشود،مخزن تحت فشار است،به هیچ وجه
مخزن سوراخ نگردد،تخلیه سریع گاز ممکن است باعث یخ زدگی شود،اکسیژن ممکن است باعث ناراحتی چشمی و پوستی
شود،تماس با اکسیژن مایع باعث سوختگی برودتی میشود ،شارژ گاز اکسیژن تولید شده در ایران تا  9999و برای اکسیژن مایع
تا  99999خالص می باشد.برای مصارف آزمایشگاهی و تخصصی بهتر است که از اکسیژن وارداتی با خلوص  999999استفاده
شود .فشار شارژ سیلندر اکسیژن  04لیتری  054بار معادل  PSI 5554و در سیلندر های  54لیتری فشار شارژ  544بار معادل
 PSI 0444می باشد .گاز اکسیژن غیر آتشزا میباشد ولی باعث تسریع در سوختن مواد می شود.
برای استفاده سیلندر گاز اکسیژن حتما از تجهیزات تقلیل فشار استفاده شود و بعد از هر استفاده شیر حتما بسته شود و
همچنین بعد از خالی شدن کپسول .مخازن نگهداری کپسول اکسیژن باید در مکانی خنک و همچنین دارای تهویه مناسب و
بدور از هرگونه موادذقلیایی و اسید قرار گیرد.سیلندر ها حتما باید دارای کالهک باشد و در محل خود ثابت گردد .ماکزیمم دمای
محیط برای نگهداری سیلندر اکسیژن تحت فشار  55درجه سانتیگراد می باشد.

کاربرد :اکسیژن باعث بهبود عملکرد فرآیندهای شیمیایی می گردد.اکسیژن در فرآیندهای اکسیداسیون شیمیایی مثل اتیلن
اکساید,پروپیلن اکساید .اکسیژن در تولید گاز سنتز کاربرد دارد .اکسیژن به عنوان اکسید کننده کاربرد بسیار دارد و بعد از
فلوئور الکترونگاتیو ترین عنصر است.
اکسیژن در ذوب شیشه و کلیه فرآیند های احتراق استفاده می شود.اکسیژن در درمان نارسایی تنفسی و احیا کاربرد دارد.
از اکسیژن برای کالیبره کردن در صنایع پتروشیمی و نفت و بررسی ناخالصی استفاده می شود.از اکسیژن در تصفیه آب و سنتز
ازن استفاده می شود.
اکسیژن به همراه پروپان و بوتان و استیلن برای برشکاری و جوشکاری استفاده می شود.
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خواص گاز زنون:

وزن مولکولیg/mole 23:
فرمول مولکولیO2:
نقطه جوش-382:
نقطه ذوب-338:
دمای بحرانی-338:
غلظت بخار303.1:
حجم مخصوص330..83:
چگالی بخار.0.82:
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