
 گاز آرگَى
 

 Ar , Argon , آرگَى گاز: اختػاری ًام

 1006UN 

 1-37-7440 : Number CAS 

 
  

 :آرگَى گاز آًالیس

 
  

 آزهایطگاّی آرگَى ,آرگَى گاز تاال,کپسَل خلَظ آرگَى ,آرگَى گاز سیلٌذر , gas Argon ,  Ar , Argon ,آرگَى گاز هترادف: کلوات

 999999  99999  9999 آرگَى ,5 گریذ آرگَى خالع,

  
 گاز :آرگَى فیسیکی حالت

 ٍ ضَد تستِ حتوا ضیر استفادُ ّر از تعذ ٍ ضَد استفادُ فطار تقلیل تجْیسات از حتوا آرگَى سیلٌذر استفادُ ترای :آرگَى گاز هطخػات

 ّرگًَِ از تذٍر ٍ هٌاسة تَْیِ دارای ّوچٌیي ٍ خٌک هکاًی در تایذ آرگَى ًگْذاری سیلٌذر ٍ هخازى ٍ کپسَل ضذى خالی از تعذ ّوچٌیي

 ّا سیلٌذر. ًواییذ استفادُ استاًذارد عیٌک ٍ کاهل پَضص از حتوا ًواییذ هی استفادُ هایع آرگَى از ٍقتی. گیرد قرار اسیذ ٍ قلیایی هَاد

 .گردد ثاتت خَد هحل در ٍ تاضذ کالّک دارای تایذ حتوا

 واست. گیرد قرار آتص هعرؼ در ٍ سَراخ ًثایذ ٍجِ ّیچ ضَد،تِ هی ضذیذ  یخسدگی ٍ خفگی تاضذ،تاعث هی فطار تحت آرگَى گاز سیلٌذر

 خالی گاز ضذى پراکٌذُ تا هٌطقِ ًطتی غَرت زاست،در سرطاىغیر گردد،آرگَى هی کرایَجٌیک ضذیذ سَختگی تاعث هایع آرگَى تا

 تار ۰۱۱ فطار تا ارگَى لیتری ۵۱ سیلٌذر ّوچٌیي ٍ  تار ۰۵۱ فطار  تا ( لیتری ۰۱  لیتری ۰۱  لیتری۰۱  لیتری ۵  )آرگَى گاز سیلٌذر.تواًذ

 ٍ  999999 ٍارداتی آرگَى گاز ترای  ٍ  999999999999، 9999 ایراًی آرگَى گاز ضارش گریذ یا خلَظ درغذ. گردد هی ضارش

 .تاضذ هی  9999999

  

  



  

  
 تِ آرگَى گاز از .فلسات ضذى اکسیذ از جلَگیری ترای  آرگَى جَضکاری ٍ لیسر،الهپْا حثاب ٍ دٍجذارُ ّای ضیطِ جذارُ پرکردى کارترد:

 آضکارساز در ٍ گایگر ضوارضگر در آرگَى ،هتاى تا هخلَط در خالع آزهایطگاّی آرگَىًوَد. استفادُ تَاى هی ًیترٍشى گاز جایگسیي عٌَاى

 لوس جوش در استفادي مورد عایك گاز بً عىوانصىعتی  آرگون .ضَد هی استفادُ کٌٌذُ دفع گاز عٌَاى تِ (XRF) از X اضعِ فلَرساًس

 را جوش طول در ای گلخاوً گازٌای بخار ٌمچىیه و اکسیذاسیون برابر در محافظ جوش در آرگون. است پالسما برش و ریطً محافظ، الکتریکی

 ویمً از حفاظت برای اثر بی گاز عىوان بً، ضود می استفادي واکىص ٌای مولکول برای حامل گاز عىوان بً خالص فوق آرگون .دٌذ می کاٌص

 مواد تولیذ باال کارایی با یا و ٌادی ویمً در فرآیىذٌای اچ و پخت، یون کاضت، کىذوپاش برای آرگون ضود. استفادي می واخالصی برابر در ٌا ٌادی

 تىگسته رضتً از خوردگی از جلوگیری آرگون کردن پر. ضود می استفادي ای رضتً ٌای المپ در اثر بی فضای عىوان بً آرگون .ضود می استفادي

 .ضود می استفادي گایگر ضماروذي و رادیویی ٌای لولً در آرگون، ٌیذروکربه از برخی با مخلوط در. المپ در سیاي ٌای لکً وتیجً در و

  
 :آرگَى گاز خَاظ

  
 g/mole 59995ٍزى هَلکَلی:

  :AR آرگَى فرهَل هَلکَلی

 -585ًقطِ جَش:

 -589ًقطِ رٍب:

 -511دهای تحراًی:

 5958غلظت تخار:

 999حجن هخػَظ:

 95.5.چگالی تخار:

 


