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رنگ بدنه سیلندر گازهاي طبی  ،صنعتی و آزمایشگاهی :
رنگ سيلندرهاي گاز يکي از موارد بسيار پر اهميت بوده و تاثير بسزايي در شناخت راحت تر گاز داخل سيلندر و يا
خطرات احتمالي آن دارد .در ايران دو استاندارد  ISIRI 304و  ISIRI 712به موضوع رنگ سيلندرها پرداخته
است.

رنگ بدنه سیلندرهاي گازهاي طبی:
عموماً استاندارد در حوزه طبي بيشتر مورد توجه قرار مي گيرد .گازهاي طبي شامل كليه گازهاي بيهوشي ،گاز
اكسيژن ،دي اكسيد كربن ،و هواي فشرده مي باشد .رنگ آميزي سيلندرهاي گاز طبي در ايران بر اساس جدول
شماره  1استاندارد ملي ايران به شماره  ISIRI 304به شرح ذيل انجام ميگيرد .
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استاندارد  ISIRI 712با موضوع استاندارد شناسايي سيلندر هاي گاز قابل حمل و استاندارد  ISIRI 304با موضوع
سيلندر هاي گاز طبي براي مصارف پزشکي و نشانه گذاري براي تشخيص محتواي سيلندر نگارش شده است.
رنگ سيلندرهاي بسته به كاربري صنعتي ،آزمايشگاهي و يا طبي متفاوت مي باشند .عموماً استاندارد در حوزه طبي
بيشتر مورد توجه قرار مي گيرد .رنگ سيلندر يکي از نشانه هاي بسيار مفيد در تشخيص نوع گاز داخل آن است و قبل
از رنگ آميزي زيرسازي مناسب و چربي گيري بدنه سيلندر انجام مي گيرد .طبق استانداردهاي بين المللي رنگ هر
سيلندر با توجه به گاز داخل آن انتخاب مي شود .نوع رنگ كاربردي از لحاظ مقاومت و يکنواختي بسيار مهم است.
رنگ بايد داراي ثبات و مقاومت كافي براي اين منظور باشد و جهت مقابله با ساييدگي و پاك شدن رنگ ها بهتر است
از رنگ هاي كوره اي استفاده شود .اين رنگها نبايد زياد سخت و شکننده باشد كه با كوچك ترين ضربه اي بپرد و يا
آنقدر نرم باشد كه سائيده شود.
رنگ سيلندرهاي بسته به كاربري صنعتي ،آزمايشگاهي و يا طبي متفاوت مي باشند.
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* در مورد سيلندرهاي مخلوط  ،رنگها بايد بشکل نوارهاي موازي به عرض  cm 5بصورت مورب يا عمود بر سطح
افقي سيلندر باشند.
رنگ بدنه سیلندرهاي گازهاي صنعتی و آزمایشگاهی:
عمده رنگهايي كه براي سيلندرها با كاربري صنعتي وآزمايشگاهي در ايران مورد استفاده قرار مي گيرد به شرح زير مي
باشد :
رنگ گاز استيلن  :در گريد آزمايشگاهي قرمز تيره مايل به بنفش  .در گريد صنعتي زرد .
رنگ گاز اكسيژن  :در گريد آزمايشگاهي مشکي .در گريد صنعتي مشکي با گلويي سفيد .
رنگ گاز آرگون  :در گريد صنعتي و آزمايشگاهي سبز تيره و يا آبي .
رنگ گاز دي اكسيد كربن  :در گريد آزمايشگاهي و صنعتي طوسي و يا مشکي گلويي طوسي .
رنگ گاز متان  :قرمز .
رنگ گاز منواكسيد كربن  :قرمز گلويي زرد .
رنگ گاز نيتروژن  :در گريد آزمايشگاهي طوسي گلويي مشکي .در گريد صنعتي مشکي .
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رنگ گاز هليوم  :قهوه اي و يا طوسي گلويي قهوه اي .
رنگ گاز هواي خشك  :در گريد آزمايشگاهي طوسي گلويي سبز .در گريد صنعتي مشکي گلويي سبز .
رنگ گاز هيدروژن  :قرمز .
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