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 تاال,کپسَل ذلَص CO2 , CO2 گاس سیلٌسر , gas CO2 , CO2  , dioxide carbon , کزتي اکسیس زی گاس هتزازف: کلوات

 ، CO2 9999  99999  999999  ,5 گزیس  Anhydride Carbonic, CO2 ذالض, آسهایشگاّی CO2 , ذَراکی CO2 گاس

 ککزتٌی ،گاس اسیس کزتٌثک ، (ICE DRY) ذشک ید

 هایع-گاس :CO2 فیشیکی حالت

 زر ٍ سَراخ  ًثایس ٍجِ ّیچ شَز،تِ هی شسیس  یرشزگی ٍ ذفگی تاشس،تاعث هی فشار تحت  CO2 گاس سیلٌسر :CO2 گاس هشرظات

 گززز،زی هی  حیاتی ّای ارگاى تِ آسیة ّوچٌیي ٍ کزایَجٌیک شسیس سَذتگی تاعث هایعCO2  تا تواس.گیزز قزار آتش هعزع

 تِ آسیة تاعث اکسیس زی تواًس.کزتي ذالی گاس شسى پزاکٌسُ تا هٌطقِ  CO2 ًشتی طَرت زر حتوا ٍ گززز تٌفس ًثایس کزتي اکسیس

 هی زرجِ -CO2 ۸۷ گاس اًجواز زهای.تاشس هی ًیاس اٍلیِ کوکْای حتوا هست طَالًی تٌفس طَرت َز.زرش هی چشن ٍ ریِ ٍ ّا شش

 تاشس.

 CO2  ِشَز هی استفازُ غذایی طٌایع ٍ آسهایشگاّی هظارف تزای ذشک ید طَرت ت. 

 است. ذطزًاک کِ تزسس ًیش تاالتز فشار تِ است هوکي تاال زهای تِ تستِ ٍلی هیزسس تار ۸۷ تِ هاکشیون  CO2 سیلٌسر شارص فشار

 01  لیتز 5 ّای حجن زر CO2 ًوایس.سیلٌسر هی عول تحزاًی هَاقع زر کِ ّستٌس سَپاپسار شیز زارای CO2 ّای کپسَل کلیِ الثتِ

 تجْیشات اس حتوا کزتٌیک گاس سیلٌسر استفازُ تزای گیزز. هی قزار استفازُ هَرز هرتلف هظارف تزای لیتز 51 لیتز 01 لیتز 01 لیتز

 تایس CO2ًگْساری هراسى کپسَل شسى ذالی اس تعس ّوچٌیي ٍ شَز تستِ حتوا شیز استفازُ ّز اس تعس ٍ شَز استفازُ فشار تقلیل

 .گیزز قزار اسیس ٍ قلیایی هَاز ّزگًَِ اس تسٍر ٍ  هٌاسة تَْیِ زارای ّوچٌیي ٍ ذٌک هکاًی زر

 .ًواییس استفازُ استاًسارز عیٌک ٍ کاهل پَشش اس حتوا ًواییس هی استفازُ ذشک ید ٍ هایع CO2 اس ٍقتی

 .گززز ثاتت ذَز هحل زر ٍ تاشس کالّک زارای تایس حتوا ّا سیلٌسر

 .تیٌجاهس کزتي هًََاکسیس هقساری تَلیس تِ هوکي CO2 تجشیِ

    

 زهای کٌتزل تزای  شیوی زر گاس ایي اس ّوچٌیي ٍ زریایی گیاُ زارای کِ ّایی اکَارین کلیِ تزای اکسیس زی کزتي  CO2 گاس کارتزز:

 زارز. کارتزز شیویایی اتثتزکی ساسی ذٌثی تزای CO2 گاسشَز. هی استفازُ ّا راکتَر

 CO2 گاس اس آًْا هظزف تارید تززى تاال ٍ غذایی هَاز تٌسی تستِ تزای ّوچٌیي ٍ ّا ًَشاتِ کززى گاسزار تزای غذایی طٌایع زر

 شَز. هی استفازُ جَشکاری زر عایق گاس عٌَاى تِ کزتٌیک گاس اسَز.ش هی استفازُ ًیش آب تظفیِ تزای گاس اسشَز. هی استفازُ
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 :CO2 گاس ذَاص

  00944g/moleهَلکَلی: ٍسى

 CO2:هَلکَلی فزهَل

 -99اًجواز: ًقطِ

 تار 5.90ترار: فشار

 -9499تحزاًی: زهای

 4959ترار: غلظت

 999949هرظَص: حجن

  49440ترار: چگالی

  

 
  
 


