
 :درباره استارگت

میالدی در دو شهر پکن و نینگبو چین فعالیت خود را در زمینه  0991شرکت استارگت در سال 

پس از سالها تالش و پیشرفت مداوم، اینک گروه استارگت به . سردخانه های صنعتی آغاز نمود

شرکتهای مطرح در زمینه تولید و عرضه انواع لوازم و گازهای سردخانه ای در  زعنوان یکی ا

استارگت محصوالت خود را به اروپا، آمریکای شمالی، آفریقا، جنوب . شناخته میشود سطح جهان

 . شرق آسیا، و خاورمیانه صادر میکند

اکنون استارگت به عنوان یک برند معتبر در حوزه گازهای مبرد در سطح جهان به شمار 

 .میرود

ینه واردات انواع همکاری خود را با شرکت استارگت در زم 2102بازرگانی گرام از سال 

 .گازهای مبرد به عنوان نماینده انحصاری این شرکت آغاز کرد

 

بازرگانی گرام به عنوان تامین کننده انواع گازهای مبرد فریون برای انواع مصارف صنعتی و 

از جمله گازهای رایج فریونی . خانگی و تهویه مطبوع و کلیه صنایع تبریدی میباشد

R22,R134a, R141b,R504 , R404  تنی قابل تامین  21کیلوگرم الی  0.31که در مخازن

می باشد که به عنوان  ها CFC گاز فریون جزء فلوئورو کربنها یا کلرو فلوئورو کربنها. است

3 البته نگرانی به دلیل آسیب به الیه اوزون و بحث گرمایش زمین. گاز مبرد استفاده می شوند

در پروسه سرمایش مایع فریون با گرفتن گرما . کرده استمصرف انها را با محدودیت روبرو 

مبردها به غیر از تهویه مطبوع در صنایع . از محیط به گاز تبدیل و باعث سرمایش می شود

مبرد ایده ال دارای مشخصات زیر . خودروسازی و غیره کاربرد دارد3صنایع غذایی3دارو سازی

دوستار محیط -4غیر سمی بودن -.دن غیر آتش زا بو-2غیر خورنده بودن  -0:می باشد

دمای -8تراکم ایده ال در حالت مایع -7حرارت تبخیر باال -6نقطه جوش مناسب -1زیست 

 چگالی باال در حالت گازی-9بحرانی نسبتا باال

 



 

R407C 

مورد   لوازم خنک کننده خانگی و صنعتی، چیلرها، و بعضی سردخانه های صنعتی  در 417مبرد  

، میتوان از این گاز به 22به علت نزدیکی ویژگیهای این گاز به گاز . استفاده قرار می گیرد

 . استفاده کرد 22عنوان جایگزین گاز 

 - فرمول مولکولی

 86.2 جرم مولکولی

 43.8- نقطه جوش

 - نقطه انجماد

 - درجه  25تراکم مایع در دمای 

 0 پتانسیل تخریب الیه ازن

 1700 گرمازایی پتانسیل

 %99.9بیشتر از  خلوص

 %0.001کمتر از  رطوبت

 %0.00001کمتر از  میزان اسیدی بودن

  

  

 خطرات بالقوه 

 

 

 R407    خفگی و حالت خفقان

 

شود، ممکن است در  تر است، بنابراین چون درسطح زمین جمع می از هوا سنگین R407  گاز 

 رفتگی شود تهوع، غش و از حالاثر استنشاق هوای آلوده منجر به گیجی، 



-  با پوست و یا چشم تماس پیدا کند، در حرارت R407 هنگامی که مایع مبرد :سوختگی

43.8°C های بسیار  جدی پوستی خواهد شد و اگر  کند،بنابراین موجب سوختگی جوشیدن می

 شود با قرنیه چشم تماس پیدا کند منجر به کوری می

سمی نیست ولی هنگامی که   قابل اشتعال و R407ر چند که گازه :آتش   شعله   در   تجزیه

بخارات . تواند به مواد سمی خطرناکی تجزیه شود کند،می   مستقیما با شعله آتش تماس پیدا

تولید   فوسوژن   شوند و سپس آور هستند که در مرحله اول آزاد می اسید، معموال خارش

 شود که بسیار سمی است می

ی اشغال کند، در  ای را به میزان پانزده درصد حجم فضای بسته R407اگر گاز :مخدر بودن گاز

آید که این  اثر استنشاق بخارات آن، همانند مواد مخدر، حالت خوش کذایی به وجود می

  کنند،به طور خطرناکی از حالت عادی خارج تواند افرادی را که در محل،کار می می وضعیت

 کند

ر صورتی که تراکم گاز در فضای بسته به بیش از پانزده درصد د :اثرات این گاز روی قلب

نامرتب کرده و حتی در مواردی منجر   تواند ضربان قلب را حجمی هوا برسد، تنفس آن می

 .به حمله قلبی شود

 

 اقدامات ایمنی

های الستیکی،  توجه داشته باشید استفاده مناسب از وسایل حفاظت فردی مانند عینک و دستکش

 .کنند ا در مقابل خطرات احتمالی حفظ میشما ر

 تهویه کارگاه-1

ترین عواملی است که در کاهش خطرات، حفظ سالمتی و کم  تهویه مناسب کارگاه از جمله مهم

کردن ریسک کار با گازهای مبرد موثر است چرا که با تهویه مناسب، میزان تراکم گاز در محل 

 .شود ا حد زیادی جلوگیری میکار کاهش یافته و از خطرات احتمالی آن ت

 محل نگهداری سیلندر گاز-2

هایی انبار شوند که دارای تهویه مناسب بوده و از  سیلندرهای حاوی گاز مبرد باید در محل

سیلندرها را کنار بخاری و رادیاتور نگذارید و از منابع . تابش نور مستقیم آفتاب به دور باشند



گاه سیلندرها را به هم نبندید و در جای مرطوب، خصوصا  همچنین هیچ. گرمازا دور نگه دارید

با استفاده از عالیم هشداردهنده، افراد را از وجود چنین گازهایی . زمین خیس نگهداری نکنید

 .در اطراف خود مطلع نمایید

 بازیافت گازها-3

مشکل های برودتی که در اثر عیوب برقی دچار  هنگام تعمیر و بازیافت گاز مبرد از سیستم

اند، مراقب باشید که گازهای سمی از سیستم متصاعد نشود و روغن کمپرسور حاوی  شده

 .اسید نباشد چرا که برای سالمتی بسیار مضر است

 نشتی و نشتیابی-4

لذا اتصاالت سیستم باید . کند این گاز به راحتی نشت می R407 های فیزیکی گاز به علت ویژگی

 .ها معلوم شده باشند این که گاز شارژ شود، نشتی به دقت بازرسی شوند تا قبل از

 جمع آوری گاز مبرد-5

به . آوری نمود ها را خارج یا جمع ها و چیلرها باید گاز مبرد آن در هنگام سرویس یخچال

 .کند آوری را کند می خاطرداشته باشید که لوله مویین، فرایند جمع

 

 

 


