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هیدروژنگاز   

 

 H2  ,hydrogen,  هیدروژننام اختصاری گاز: 

UN1049 

 CAS Number : 1333-74-0 

 

 

 :هیدروژنآنالیز گاز 

 

 

 کپسول,باال خلوص هیدروژن, هیدروژن گاز سیلندر,  هیدروژن صنعتی,   gas  hydrogen , H2,هیدروژن : گازکلمات مترادف

   999999  99999  9999 هیدروژن, 5 گرید هیدروژن,  خالص آزمایشگاهی هیدروژن, هیدروژن گاز

 

 گاز: هیدروژنحالت فیزیکی 
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 شیر.شود می شارژ بار ۰۱۱ و ۰۵۱ فشار بار که باشد می درز بدون سیلندرهای جمله از هیدروژن سیلندر :هیدروژنمشخصات گاز 

 در تسریع باعث و میباشد آتشزا بسیار گازی هیدروژن. است برخوردار باالیی حساسیت از و بود چپگرد هیدروژن کپسول

 شیر استفاده هر از بعد و شود استفاده فشار تقلیل تجهیزات از حتما هیدروژن  کپسول استفاده برای.شود می مواد سوختن

   هیدروژن از آب ,متان,آمونیاک تولید می شود.. شود   بسته حتما

 اسید و قلیایی مواد هرگونه از بدور و  مناسب تهویه دارای همچنین و خنک مکانی در باید باال خلوص هیدروژن نگهداری مخازن

 می درجه 999 هیدروژن احتراقی خود  دمای.گردد ثابت خود محل در و باشد کالهک دارای باید حتما ها سیلندر.گیرد قرار

 .شود نگهداری شدت به کننده اکسید مواد برابر در.باشد

 بار شارژ می شود. 55,الی  55,لیتری با فشار  51,51,51,5155گاز هیدروژن در سیلندر 

 می شود. شیشه استفاده , عملیات حرارتیاز گاز هیدروژن برای تولید پالستیک ,نایلون و پلی استر کاربرد: 

هیدروژن به دلیل خالی بودن از کربن به عنوان استفاده می شود. carrier  هیدروژن در کروماتوگرافی به عنوان گاز حامل

 شود. سوخت پاک استفاده می

 :نژهیدروخواص گاز 

 

 g/mole ,95,وزن مولکولی:

 H2: فرمول مولکولی

 -59,نقطه جوش:

 -59,نقطه ذوب:

 -5,,دمای بحرانی:

 5950غلظت بخار:

 ,954,,حجم مخصوص:

 ,5950چگالی بخار:
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