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1.

Úvod

Publikaci „Helium“ vydává âeská asociace technick˘ch plynÛ, která sdruÏuje v˘znamné v˘robce a distributory technick˘ch plynÛ a pﬁíslu‰enství.
Cílem publikace je seznámit uÏivatele helia a veﬁejnost s vlastnostmi,
v˘robou, distribucí a pouÏitím tohoto plynu.
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2.

Fyzikálnû chemické vlastnosti

Helium, chemická znaãka He, (lat. Helium) je plynn˘ chemick˘ prvek.
PﬁestoÏe se ve vesmíru vyskytuje hojnû, na Zemi patﬁí mezi vzácné plyny.
Nejãastûji se vyskytuje ve tvaru helium-4 (se ãtyﬁmi nukleony), ale mÛÏe
se vyskytovat také ve tvaru helium-3 (se tﬁemi nukleony).
Helium je bezbarv˘ plyn, bez chuti a zápachu, nehoﬁlav˘, nekorozivní,
chemicky inertní (vytváﬁí pouze jednu známou chemickou slouãeninu, a to
s fullereny). Po vodíku je druh˘m nejlehãím prvkem. Ve vodû je velmi
málo rozpustn˘ (8,8 ml He v 1000 ml vody).
Helium i ostatní vzácné plyny mají mal˘ elektrick˘ odpor a dobﬁe vedou
elektrick˘ proud. Helium záﬁí intenzivnû Ïlutû.
Helium je jediná látka, která pﬁi nízk˘ch teplotách a normálním tlaku zÛstává kapalná aÏ k teplotû absolutní nuly. Pevné helium lze získat pouze
za zv˘‰eného tlaku. Helium má také ze v‰ech plynÛ nejniÏ‰í bod varu,
z ãehoÏ vypl˘vá, Ïe kapalné helium je nejchladnûj‰í látka na Zemi.
Kapalné helium je supratekuté, to znamená, Ïe dokáÏe bez tﬁení téci po
libovoln˘ch pﬁedmûtech (viz obr. 2). Tepelná vodivost helia je tﬁi milionkrát
vût‰í neÏ u mûdi pﬁi pokojové teplotû.
Helium
Chemická znaãka
Atomové ãíslo
Chemická znaãka
Stabilní izotopy He-4
Stabilní izotopy He-3
Relativní atomová hmotnost
Teplota tání
Teplota varu
Hustota (1 bar, 15 °C)
Hustota kapalné fáze (bod varu)
Hustota plynné fáze (bod varu)
Skupenské teplo varu pﬁi -270 °C
Skupenské teplo tání pﬁi -270,7 °C
Tepelná vodivost (1 bar, 15 °C)
Koncentrace ve vzduchu
Kritická teplota
Kritick˘ tlak
Kritická hustota
Ionizaãní energie
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He (lat. Helium)
2
He
99,999862 %
0,000138 %
4,0026 g.mol-1
-272,2 °C (0,95 K) pﬁi tlaku 2,5 MPa
-268,93 °C (4,22 K)
0,167 kg.m-3
125 kg.m-3
17 kg.m-3
0,092015 kJ.mol-1
0,0138 kJ.mol-1
0,1482 W.m-1.K-1
0,0005 %
-267,9 °C (5,21 K)
2,274 bar
69,4 kg.m-3
24,587 eV

Pﬁepoãítávací tabulka (zaokrouhlené hodnoty)
m3 (pﬁi 15 °C, 1 bar)
1
0,749
5,988

litrÛ kapaliny (pﬁi 1,013 bar, -268,9 °C)
1,336
1
8,00

kg
0,167
0,125
1

Obrázek 1: Stavov˘ diagram helia

Obrázek 2:
Tzv. supratekut˘ film, kter˘ kapalné helium
vytváﬁí na kaÏdém povrchu.
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3.

Zdroje

3.1.

V˘skyt v pﬁírodû

Helium je na Zemi pﬁítomno jen velmi vzácnû. V zemské atmosféﬁe se vyskytuje jen ve vy‰‰ích vrstvách a díky své mimoﬁádnû nízké hmotnosti
postupnû z atmosféry vyprchává do meziplanetárního prostoru.
Poprvé bylo helium izolováno z minerálu smolince. V men‰ím mnoÏství aÏ
9% se nachází v zemním plynu, z nûhoÏ se také získává. Vzácnû vyvûrá
helium i trhlinami v zemi, nejznámûj‰í oblasti tûchto v˘vûrÛ leÏí ve Skalist˘ch horách v USA a v Kanadû. Pﬁedpokládá se, Ïe ve‰keré toto helium
je produktem jaderného rozpadu prvkÛ v zemské kÛﬁe.
Ve vesmírném mûﬁítku je helium druh˘m nejvíce zastoupen˘m prvkem.
Vyskytuje se pﬁedev‰ím ve v‰ech svítících hvûzdách, kde je jedním z mezistupÀÛ termonukleární syntézy, jeÏ je podle souãasn˘ch teorií základním
energetick˘ch zdrojem ve vesmíru. Tvoﬁí pﬁibliÏnû 25 % hmoty okolního
pozorovatelného vesmíru.
Samotn˘ objev helia byl uãinûn zkoumáním spektra sluneãní korony, kdy
v roce 1868 pﬁi zatmûní Slunce francouzsk˘ astronom Pierre Janssen objevil neznámé Ïluté spektrální linie, které byly pﬁiﬁazeny doposud neznámému prvku, pojmenovaném po staroﬁeckém bohu Slunce, Héliovi. Teprve
v roce 1895 se britskému chemikovi Williamu Ramsayovi podaﬁilo izolovat
plynné helium na Zemi.
3.2.

PrÛmyslová v˘roba

Jedin˘m ekonomicky efektivním zpÛsobem v˘roby helia je jeho extrakce ze
zemního plynu. Od methanu a ostatních plynÛ se oddûluje frakãní destilací.
PrÛmyslovû se helium zaãalo vyrábût v roce 1917 v Severní Americe.
Dnes je na svûtû známo více nalezi‰È zemního plynu bohatého na helium.
Dal‰í moÏností v˘roby je zahﬁívat minerály, ve kter˘ch se helium vyskytuje, teplotou okolo 1200 °C. K takov˘m minerálÛm patﬁí cleveit, monazit
a thorianit. Plyny, které se uvolÀují z minerálÛ, je nutno od sebe oddûlit,
aby bylo moÏno získat ãisté helium.
Plynné helium se obvykle vyrábí v ãistotách od 4.6 do 7.0, niÏ‰í ãistoty se
pouÏívají pouze na plnûní balónkÛ.
Pro kaÏdou ãistotu helia je stanoveno maximální mnoÏství pﬁímûsí (neãistot).
6

Obrázek 3:
Zaﬁízení na zkapalÀování
zemního plynu – zdroj helia
v AlÏíru

Obrázek 4:
Budova zkapalÀovaãe helia
a skladovací tank 500 m3
v Odolanowû

Deklarované pﬁímûsi: kyslík, dusík, voda, uhlovodíky, oxid uhelnat˘, oxid
uhliãit˘, vodík, halogenované uhlovodíky.
Oznaãování ãistoty helia – napﬁ. He 4.6:
âíslice pﬁed teãkou (v tomto pﬁípadû 4) znaãí poãet devítek v procentickém
vyjádﬁení koncentrace helia.
âíslice za teãkou (v tomto pﬁípadû 6) je hodnota ãíslice na posledním platném místû v procentickém vyjádﬁení koncentrace helia.
Tj. zápis He 4.6 vyjadﬁuje helium o ãistotû 99,996%.
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4.

Bezpeãnost

4.1.

Zákon o chemick˘ch látkách a pﬁípravcích

Helium není klasifikováno jako nebezpeãná látka z hlediska zákona
ã. 356/2003 Sb., o chemick˘ch látkách a chemick˘ch pﬁípravcích. Proto není
dodavatel povinen poskytovat k dodávanému produktu bezpeãnostní list.
PﬁestoÏe helium není podle uvedeného zákona nebezpeãná látka, vznikají
pﬁi jeho pouÏívání rizika pro bezpeãnost a zdraví osob a zaﬁízení.
4.2.

Nebezpeãí pﬁi vdechování plynného helia

Helium je dusiv˘ plyn, sniÏuje koncentraci kyslíku ve vzduchu.
Nûkolik hlubok˘ch nádechÛ helia staãí k po‰kození mozku obûti, mÛÏe dojít i k usmrcení ãlovûka udu‰ením.
Riziko vzniká pﬁi vstupu do ‰patnû odvûtran˘ch prostor, kde by mohl b˘t
kyslík vytûsnûn˘ heliem (napﬁ. pﬁi svaﬁování, pﬁi manipulaci s kapaln˘m heliem), nebezpeãné je také vdechování helia za úãelem zmûny hlasu (tzv.
hlas kaãera Donalda).
Koncentrace kyslíku v prostoru by nemûla klesnout pod 19,5 obj. %.
Pﬁi poskytování první pomoci je tﬁeba vzít v úvahu riziko vlastního zadu‰ení, nevstupovat do prostor k postiÏenému bez pﬁítomnosti dal‰í osoby
nebo bez izolaãního d˘chacího pﬁístroje (IDP). PostiÏeného je tﬁeba pﬁenést na ãerstv˘ vzduch, zahájit umûlé d˘chání a pﬁivolat lékaﬁskou pomoc.
4.3.

Nebezpeãí po‰kození zdraví chladem kapalného helia

Pﬁi neodborném zacházení s kapaln˘m heliem nastává riziko po‰kození
zdraví pÛsobením velmi nízkou teplotou kapaliny, tj. -268,9 °C. Pﬁi pﬁímém
kontaktu s pokoÏkou vznikají omrzliny. PostiÏeného je nutno pﬁevést do
tepla, podávat mu teplé tekutiny. Pﬁi tûÏ‰ím postiÏení se omrzlá místa
o‰etﬁují jako popálenina. Omrzlou plochu je nutné pﬁekr˘t sterilním obvazem a zajistit lékaﬁskou pomoc.
Pﬁi práci s kapaln˘m heliem je tﬁeba pouÏívat osobní ochranné pracovní
prostﬁedky – zejména ochranné koÏené rukavice, pﬁípadnû ochranné PVC
rukavice s textilní vloÏkou, ochranné br˘le, pﬁípadnû celoobliãejov˘
ochrann˘ ‰tít.

8

5.

Nádoby k pﬁepravû a skladování helia

5.1.

Tlakové lahve

Pro pﬁepravu a skladování plynného helia se pouÏívají ocelové beze‰vé
lahve o objemu 10–50 litrÛ plnûné nejãastûji na 200 nebo 300 bar.
Jsou opatﬁeny lahvov˘m uzavíracím ventilem s pﬁipojovacím ‰roubením
W 21,80 x 1/14 nebo W 30 x 2.
Ventil lahve je chránûn uzavﬁen˘m nebo otevﬁen˘m lahvov˘m klobouãkem.
Tlakové lahve se smûjí pouÏít jen pro plyn nebo skupinu plynÛ, pro které
odpovídá barevné a vyraÏené oznaãení nádob.
5.2.

Znaãení lahví

Na tlakov˘ch lahvích musejí b˘t vyraÏeny údaje pﬁedepsané normou âSN
EN 1089-1. Horní zaoblená ãást lahve je barevnû znaãena podle normy
âSN EN 1089-3, která pﬁipou‰tí dvû moÏnosti:
a) hnûdá – RAL 8008 olivová hnûì
b) jasnû zelená – RAL 6018 Ïlutá zeleÀ
Válcová ãást lahve nemá normou stanovené barevné znaãení, obvykle se
pouÏívá hnûdá – RAL 8008 olivová hnûì, ‰edá – RAL 7037 prachová ‰eì.
hnědá

jasně
zelená

hnědá

šedá

Obrázek 5 a 6: Pﬁíklad znaãení lahve

Lahev musí b˘t rovnûÏ oznaãena nálepkou podle âSN EN 1089-2.

Obrázek 7: Nálepka podle âSN EN 1089-2
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5.3.

Plnění lahví

Helium se plní v kvalifikovan˘ch plnírnách technick˘ch nebo speciálních
plynÛ (podle ãistoty plynu). Plnící postupy a kontrola kvality na jednotliv˘ch
plnírnách se mohou li‰it podle toho, jaké jsou nároky na kvalitu naplnûného
helia.
Kontrola lahve pﬁed plnûním
Pﬁed plnûním je nezbytné zkontrolovat údaje na lahvi a barevné znaãení,
aby nedo‰lo k zámûnû lahve s jin˘m plynem. Provádí se také kontrola lahve
z hlediska bezpeãného pouÏívání. Pokud je zji‰tûno po‰kození lahve,
po‰kození ventilu nebo pﬁekroãená doba platnosti tlakové zkou‰ky, je lahev
vyﬁazena z obûhu. Poté je moÏno vymûnit vadn˘ ventil, provést novou tlakovou zkou‰ku, pﬁípadnû provést nov˘ nátûr lahve.
Plnûní plynem
Do lahve se naplní urãené mnoÏství helia podle velikosti lahve. MnoÏství
je sledováno v prÛbûhu plnûní gravimetricky nebo manometricky. Po naplnûní lahve se uzavﬁou ventily, pﬁekontroluje se tûsnost. Po odpojení lahve
z plnicího zaﬁízení se ventil zabezpeãí lahvov˘m klobouãkem.

Obrázek 8:
Plnûní plynného helia
do tlakov˘ch lahví

V˘stupní kontrola
Po naplnûní lahve je
provedena
v˘stupní
kontrola mûﬁením pﬁímûsí neãistot a to tak,
Ïe u nejvy‰‰ích ãistot
helia je mûﬁena kaÏdá
lahev, u niÏ‰ích ãistot
urãen˘ poãet lahví
z v˘robní dávky.
5.4.

Svazky lahví

Pro dodávky vût‰ího mnoÏství helia se pouÏívají svazky lahví. Svazek se
skládá zpravidla z 12 nebo 16 lahví, které jsou navzájem propojeny, coÏ
umoÏÀuje souãasn˘ odbûr plynu ze v‰ech lahví.
10

Pro plnící tlak 200 bar jsou opatﬁeny jedním nebo dvûma ventily k plnûní
i k odbûru, pro plnící tlak 300 bar jsou opatﬁeny jedním plnicím a jedním
odbûrov˘m ventilem. Lahve jsou umístûny v rámu, kter˘ je mechanicky
spojuje, chrání pﬁed po‰kozením
a umoÏÀuje manipulaci. Pﬁipojovací ‰roubení odbûrového ventilu je
shodné s ventilem u lahví.
Obrázek 9: Heliov˘ svazek

Obrázek 10: Odbûrová zaﬁízení

5.5.

Pﬁíslu‰enství pro odbûr helia z lahví a svazkÛ

Pﬁi odbûru helia z tlakov˘ch obalÛ, pﬁípadnû tlakového rozvodu, je nutno
pouÏít odbûrové zaﬁízení s vysokou tûsností. To je dÛleÏité jednak
z dÛvodu ztrát únikem helia, jednak z dÛvodu uchování jeho ãistoty. ProtoÏe helium vzhledem k velikosti molekuly snadno proniká i nejmen‰ími
póry a netûsnostmi, je dÛleÏité zvolit takovou armaturu, která v˘‰e uveden˘ poÏadavek splÀuje. Vhodné jsou armatury pro plyny vy‰‰í ãistoty
s nerezovou (Hastelloy) pracovní membránou, zejména typy, kde je cesta plynu oddûlena od ovládacích prvkÛ kovov˘mi membránami.
Mezi nejdÛleÏitûj‰í armatury patﬁí jednostupÀové a dvoustupÀové lahvové
redukãní ventily uÏívané ke sníÏení tlaku plynu pﬁi konstantním v˘stupním
tlaku, staniãní a odbûrové tlakové panely, dodávané v ‰iroké ‰kále prove11

dení a rozpûtí v˘stupních tlakÛ; dále regulaãní ventily pro odbûr plynÛ, uzavírací ventily a dal‰í prvky vãetnû pﬁíslu‰enství.
5.6.

Dewarovy nádoby, cisterny na kapalné helium

Z místa v˘roby do plníren je kapalné helium pﬁepravováno ve speciálních
velkokapacitních kontejnerech.

Obrázek 11: Plnûní cisteren kapaln˘m heliem

Pro dal‰í transport a skladování kapalného helia se obvykle pouÏívají vertikální zásobníky (speciální, tzv. Dewarovy nádoby) z nerezové nemagnetické oceli. Zásobníky jsou vybaveny armaturou potﬁebnou pro plnûní
a odbûr kapalného helia a pojistn˘m ventilem.
Obrázek 12:
Dewarovy nádoby
a typické parametry

Objem nádoby
Objem kapaliny
Koeficient odpaﬁení
Tara hmotnost
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litry
litry
% / den
kg

550
500
1,0
278

275
250
1,0
181

110
100
1,25
114

Pﬁepravované mnoÏství kapalného helia v tûchto zásobnících b˘vá obvykle max. 500 litrÛ.
Kapalné helium je ze zásobníkÛ pﬁeãerpáváno stoupací trubkou pÛsobením pﬁetlaku plynného helia získaného buì z externí tlakové lahve (viz obr.
ã. 13 A) nebo ﬁízen˘m elektrick˘m ohﬁevem zásobníku (viz obr. ã. 13 B).
Obrázek 13 A a B: Schéma pﬁeãerpávání kapalného helia z Dewarov˘ch nádob
Legenda
Varianta A – vytlaãování kapalného helia
pﬁetlakem plynného helia
1 kulov˘ ventil
s koncovkou
pro hadici 10 mm
2 pojistn˘ ventil
3 kulov˘ ventil
se ‰roubením DN 25
4 kulov˘ ventil
5 pﬁetlakov˘ ventil
(0,05 bar)
6 vzdu‰ník
7 kulov˘ ventil se
‰roubením DN 25
(pro stoupací trubku)
8 uzávûr vstupu sondy
9 manometr
10 v˘stup pro pﬁipojení transferové hadice
(jen u zásobníkÛ se stoupací trubkou)

Legenda
Varianta B – pﬁetlak elektrick˘m ohﬁevem
1 ukazatel tlaku
v zásobníku
2 ukazatel
poÏadovaného tlaku
3 hlavní vypínaã
4 návod k uÏití
5 ukazatel v˘‰ky
hladiny
6 kontrolní svûtla
7 tlaãítka
zapnuto – vypnuto
8 tlaãítka nastavení
poÏadovaného tlaku
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6.

Skladování, manipulace a pﬁeprava

Skladování a manipulace s lahvemi helia se ﬁídí âSN 07 8304.
6.1.

Skladování

Tlakové lahve s plynn˘m heliem se skladují ve skladech plynÛ.
Sklad otevřený
je jednopodlaÏní, zpravidla zastﬁe‰en˘ objekt, urãen˘ pro skladování nádob na plyny, kde pomûr ploch uzavﬁen˘ch a otevﬁen˘ch obvodov˘ch stûn
je nejv˘‰e 3:1. Bez zastﬁe‰ení lze skladovat pouze nádoby/lahve na plyny,
jejichÏ konstrukce zaruãuje i pﬁi ohﬁátí dostateãnou bezpeãnost a které
jsou plnûny tak, aby nemohlo dojít k jejich roztrÏení. U otevﬁeného skladu
musí b˘t nádoby chránûny proti zásahu nepovolan˘ch osob.
Sklad uzavřený
je jednopodlaÏní zastﬁe‰en˘ objekt urãen˘ pro skladování nádob na plyny,
kde pomûr ploch uzavﬁen˘ch a otevﬁen˘ch obvodov˘ch stûn je vût‰í neÏ 3:1.
Pokud je nezbytné lahve skladovat ve vnitﬁních prostorách, musí b˘t v˘mûna
vzduchu uvnitﬁ taková, Ïe pﬁi úniku nedojde k nebezpeãnému nárÛstu koncentrace plynu. Tlakové lahve se nesmûjí nacházet v blízkosti zdrojÛ tepla,
které mohou zpÛsobit ohﬁátí lahve; povrchová teplota lahve helia nesmí
pﬁekroãit 50 °C.
Prázdné a plné lahve je nutno skladovat oddûlenû a oznaãit je tak, aby
nemohlo dojít k zámûnû.
Plné i prázdné tlakové lahve musí b˘t chránûny pﬁed nárazem a pádem.
6.2.

Manipulace

Tlaková lahev s heliem musí mít pﬁi manipulaci nasazen ochrann˘ lahvov˘
klobouãek ochraÀující lahvov˘ ventil pﬁed po‰kozením pﬁi pﬁípadném pádu.
Na krátké vzdálenosti se pro pﬁepravu lahví pouÏívá speciální manipulaãní
vozík na tlakové lahve.
Je zakázáno pﬁemisÈovat lahve následujícími zpÛsoby:
G odvalování po plá‰ti lahve
G sm˘kání po spodním okraji lahve
G zvedat lahve za ochrann˘ klobouãek
G shazovat lahve voln˘m pádem
Svazky helia a Dewarovy nádoby se pﬁepravují vysokozdviÏn˘m vozíkem.
14

Pﬁi pﬁípadném viditelném po‰kození lahve musí b˘t tato lahev ihned vyﬁazena z pouÏívání a zﬁetelnû oznaãena. Po‰kození lahve je nutno oznámit
dodavateli a konzultovat s ním dal‰í
postup.
Pﬁi odbûru helia z lahve by lahev
mûla b˘t trvale ve svislé poloze, zaji‰tûná proti pádu.
Obrázek 14:
Pﬁipojení lahví helia na rozvod plynu
v laboratoﬁi.

6.3.

Pﬁeprava

Pﬁeprava plynÛ po silnici se ﬁídí Evropskou dohodou o mezinárodní silniãní pﬁepravû nebezpeãn˘ch vûcí
(ADR) a zákonem ã. 111/1994 Sb.,
o silniãní dopravû.
Pﬁeprava plynÛ po Ïeleznici je provádûna podle ¤ádu pro mezinárodní
Ïelezniãní pﬁepravu nebezpeãn˘ch
vûcí (RID) a naﬁízením vlády âeské
republiky ã. 1/2000 Sb.
VÏdy je tﬁeba brát do úvahy aktuálnû platné znûní v˘‰e jmenovan˘ch pﬁedpisÛ (ADR i RID se mûní kaÏd˘ lich˘ rok).
Helium je podle pﬁedpisÛ ADR a RID zaﬁazeno takto:
Mezinárodní identifikaãní ãíslo
Tﬁída
Klasifikaãní kód
Bezpeãnostní znaãka
Identifikaãní ãíslo NEbezpeãnosti

Helium plynné
UN 1046
2
1A
2.2 Nehoﬁlavé, netoxické plyny
20 – dusiv˘ plyn
nebo plyn bez vedlej‰ího nebezpeãí

Helium kapalné
UN 1963
2
3A
2.2 Nehoﬁlavé, netoxické plyny
22 – hluboce zchlazen˘ zkapalnûn˘
plyn, dusiv˘

Název podle SDR / RID

HELIUM, STLAâENÉ

HELIUM, HLUBOCE ZCHLAZENÉ,
KAPALNÉ

Pﬁi nakládce je nutno dodrÏovat následující zásady:
G Nakládka nesmí b˘t provedena, jestliÏe
a) kontrola dokladÛ; nebo
15

b) vizuální kontrola vozidla nebo cisternového kontejneru nebo pﬁemístitelné cisterny, jakoÏ i jejich v˘bavy pouÏívané pﬁi nakládce
a vykládce,
prokazuje, Ïe vozidlo, ﬁidiã, cisternov˘ kontejner, pﬁemístitelná cisterna
nebo jejich v˘bava nesplÀují pﬁíslu‰né pﬁedpisy.
G Kusy nesmûjí b˘t házeny ani vystaveny nárazÛm. Nádoby musí
b˘t ve vozidle nebo v kontejneru uloÏeny tak, aby se nemohly pﬁevrátit ani
padnout.
G Tlakové lahve musí b˘t uloÏeny soubûÏnû nebo pﬁíãnû k podélné
ose vozidla nebo kontejneru; av‰ak lahve v blízkosti pﬁedního ãela musí
b˘t uloÏeny pﬁíãnû k podélné ose vozidla nebo kontejneru.
G Krátké lahve velkého prÛmûru (asi 30 cm a více) smûjí b˘t uloÏeny
podélnû, sv˘mi ochrann˘mi zaﬁízeními ventilÛ smûrem ke stﬁedu vozidla
nebo kontejneru.
G Lahve, které jsou dostateãnû stabilní nebo jsou pﬁepravovány ve
vhodn˘ch zaﬁízeních (napﬁ. speciálních paletách), která je úãinnû chrání
proti pﬁevrácení, smûjí b˘t uloÏeny nastojato.
G Lahve, které jsou poloÏeny, musí b˘t zaklínûny, pﬁivázány nebo pﬁipevnûny bezpeãn˘m a vhodn˘m zpÛsobem tak, aby se nemohly posunout.
G Kusy (lahve) musí b˘t nakládány nejlépe do nekryt˘ch nebo odvûtrávan˘ch vozidel nebo nekryt˘ch nebo odvûtrávan˘ch kontejnerÛ. Pokud
toto není moÏné a kusy jsou pﬁepravovány v jin˘ch uzavﬁen˘ch vozidlech
nebo kontejnerech, musí b˘t dveﬁe do nákladového prostoru opatﬁeny následujícím nápisem o v˘‰ce písmen nejménû 25 mm:
»POZOR NEODVùTRÁVAN¯ PROSTOR OTEVÍRAT OPATRNù.«

Obrázek 15: Pﬁeprava tlakov˘ch lahví a svazkÛ
Obrázek 16: Pﬁeprava v bateriov˘ch vozech
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Kapalné helium se pﬁepravuje ve velk˘ch objemech v kontejnerech.
Tyto kontejnery jsou vybaveny speciální mnohovrstvou vakuovou izolací.
Na rozdíl od kryogenních kontejnerÛ na vzdu‰né plyny (napﬁ. dusík) je v‰ak
tato izolace znaãnû sloÏitûj‰í. Z dÛvodu nízké teploty varu a malého v˘parného tepla je nutno v˘raznû lépe izolovat neÏ u vzdu‰n˘ch plynÛ. Proto je
kontejner vybaven druhou, men‰í, vnitﬁní nádobou na kapaln˘ dusík, kter˘
chladí stínicí plá‰È, umístûn˘ jako stﬁední vrstva v izolaci a odpaﬁením je
obûtován pro eliminaci ztrát helia odparem.
Nádoba na helium je pak vystavena pouze rozdílu teplot mezi 78 K a 4 K.
Obrázek. 17: Systém izolace kontejneru na kapalné helium
vnûj‰í plá‰È
mnohovrstvá izolace
stínící plá‰È chlazen˘ dusíkem
mnohovrstvá izolace
vnitﬁní nádoba

Obrázek 18: Kontejner na kapalné helium
Objem nádoby pro helium 41 000 litrÛ, tlak 6 bar
Objem nádoby na kapln˘ dusík 1660 litrÛ, tlak 0,3 bar, odpar dusíku 30 kg/den
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7.

Aplikace helia

7.1

Plynné helium

Rozsah uÏití plynného helia je neb˘vale ‰irok˘. Tento plyn je vyuÏíván
v automobilovém prÛmyslu, v energetice, medicínû, metalurgii, elektronice, ve v˘zkumu a v˘voji, ve v˘robû polovodiãÛ a v ﬁadû dal‰ích v˘robních
a laboratorních aplikací.
Helium je inertní a ze v‰ech plynÛ nejménû rozpustné v kapalinách, proto
se pouÏívá k tlakování
G kryogenních raketov˘ch hnacích náplní u kosmick˘ch raket
G tûÏké vody v jadern˘ch reaktorech
G v‰ech kapalin pﬁi laboratorních nebo nízk˘ch teplotách
Díky tomu, Ïe je helium inertní, je rovnûÏ pouÏíváno v neutrálních atmosférách, napﬁíklad pﬁi vysokoteplotních aplikacích, vyÏadujících ochrannou
atmosféru (v pecích pﬁi v˘robû speciálních skel a pﬁi v˘robû drah˘ch kovÛ).
Pro svaﬁování obloukem se helium
vyuÏívá jako inertní ochrann˘ plyn
s vysokou tepelnou vodivostí. Pﬁi laserovém svaﬁování vytváﬁí pouze malé mnoÏství plazmatu, coÏ zvy‰uje v˘kon a zlep‰uje kvalitu svaﬁování.
Obrázek 19: Laserové svaﬁování

Helium je rovnûÏ ãasto uÏíváno pro zji‰Èování netûsností. Detektory helia
se kontroluje celistvost konstrukcí, napﬁíklad klimatizaãních jednotek, ventilÛ, apod.
Helium je pouÏíváno jako kombinované chladicí a ochranné médium pro
taÏení optick˘ch vláken.
Helium se uplatÀuje pro chlazení uranov˘ch prutÛ (palivov˘ch ãlánkÛ)
v jadern˘ch reaktorech.
Helium 4.6 se pouÏívá jako rezonátorov˘ plyn pro CO2-lasery, a to
v rÛzném procentuálním podílu ve smûsích laserov˘ch plynÛ. Provozní
plyn CO2 s rezonátorov˘m plynem se pouÏívá pro opracování kovÛ – ﬁe18

zání, svaﬁování, letování, popisování, ve v˘zkumu a v˘voji a také v lékaﬁství – léãba oka, mikrochirurgie.
Ve smûsích s neonem a argonem se helium uÏívá pro plnûní tradiãních neonov˘ch trubic pro svûtelné reklamy.
RÛzné smûsi helia a kyslíku se pouÏívají pﬁi hloubkov˘ch ponorech jako
d˘chací smûsi z dÛvodu prevence „hloubkové nemoci“.
Smûsi helia a kyslíku mají dÛleÏité
uplatnûní ve zdravotnictví u plicních ventilátorÛ.
Pro jeho nehoﬁlavost a nízkou
hustotu je helium ideální pro plnûní balónkÛ, leteck˘ch pneumatik,
reklamních vzducholodí, geostacionárních balonÛ, mal˘ch balonÛ pouÏívan˘ch pro pﬁedpovûdi
poãasí i balonkÛ pro zábavu.
Obrázek 20: Reklamní vzducholoì
Obrázek 21: Balonky pro zábavu

Heliové smûsi s uhlovodíky jsou
uÏívány v Geigerov˘ch poãítaãích
pro detekci alfa-, beta-, gamaãástic a rentgenov˘ch paprskÛ.
Helium slouÏí jako pracovní plyn v hypersonick˘ch vûtrn˘ch tunelech, rovnûÏ jako hnací plyn
v tzv. heliov˘ch dûlech uÏívan˘ch v modelov˘ch
stﬁeleck˘ch tunelech.
V polovodiãovém prÛmyslu je helium je uÏíváno
jako nosn˘ nebo proplachovací plyn.
Helium je uÏíváno jako kalibraãní plyn a základní plyn v kalibraãních smûsích.
Je téÏ uÏíváno jako nosn˘ plyn v plynové chromatografii, jako proplachovací nebo nulovací plyn pro analytické pﬁístroje. Helium 5.0 se pouÏívá jako
provozní plyn pro ECD-anal˘zy.
Ve vysokotlaké kapalinové chromatografii (HPLC) se helium vyÏívá k odplynování.
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Helium je uÏíváno jako inertní atmosféra pro epitaxní rÛst krystalÛ.
Helium je téÏ uÏíváno jako náplÀ vysokotlak˘ch kapslí pro nafukování airbagÛ.
Pﬁi aplikaci nanovrstev se helium pouÏívá jako ochranná atmosféra.
Helium 6.0 (nebo CO2 5.2) se pouÏívá k extrakci proteinÛ a enzymÛ ve farmacii, k extrakci éterick˘ch olejÛ a k odstranûní kofeinu z kávy v potravináﬁství, k chemick˘m anal˘zám kontaminované pÛdy, k identifikaci pﬁídatn˘ch látek v oligomerech v plastech.
7.2

Kapalné helium

Kapalné helium je uÏíváno zejména ke chlazení superkritick˘ch magnetÛ
dvou následujících typÛ:
G NMR (jaderná magnetická rezonance) pro analytické a medicinální
úãely
G velké prÛmyslové magnety pouÏívané napﬁ. k odstraÀování Ïeleza
z kaolinu
Dále je kapalné helium vyuÏíváno pﬁi v˘zkumn˘ch a v˘vojov˘ch procesech veden˘ch za teplot blízk˘ch absolutní nule.
Obrázek 22:
Magnetická rezonance – ãelní pohled
Obrázek 23:
Schéma magnetické rezonance

Legenda
1
2
3
4

Magnetická rezonance
StÛl pro pacienta
Velín
SkﬁíÀ s gradientními
zesilovaãi
5 SkﬁíÀ s RF zesilovaãi
6 Kontrolní jednotka
7 Rozvodná jednotka
8 Panel propojení
9 Kompresor k chlazení
chladící hlavy cívky
10 Chladiã vody
11 Pﬁíslu‰enství tomografu
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7.3

Malé zkapalÀovaãe helia

Tyto zkapalÀovaãe jsou na rozdíl od velk˘ch zkaplÀvaãÛ na plynov˘ch loÏiscích obvykle instalovány u vût‰ích spotﬁebitelÛ kapalného helia, kde
zkapalÀují helium zejména pro vlastní spotﬁebu instituce, nûkdy téÏ rozváÏejí kapalné helium v Dewarov˘ch nádobách men‰ím spotﬁebitelÛm. Provozovatelé heliov˘ch zkapalÀovaãÛ jsou tedy v˘znamn˘mi odbûrateli plynného helia.
Obrázek 24: Uspoﬁádání laboratoﬁe se zkapalÀovaãem helia
Legenda
1
2
3
4
6
7
8

zkapalÀovaã
kompresor
lapaã oleje
tlakov˘ zásobník
Dewarova nádoba
na zkapalnûné helium
pﬁevozná Dewarova
nádoba
su‰iã helia

7.4 Pﬁehled spotﬁeby helia pro jednotlivé aplikace
V souãasné dobû ãiní v˘roba helia ve svûtû 75 tun/den.
Z toho spotﬁebovávají:
USA ......................... 56 %
Evropa .................... 21 %
Japonsko ............... 9 %
zbytek Asie ............ 7 %
ostatní ..................... 4 %
Podle oblastí pouÏití je spotﬁeba rozdûlena následovnû:
Chlazení supravodiv˘ch zaﬁízení kapaln˘m heliem
Balony a vzducholodû
Svaﬁování
Vláknová optika
Analyzaãní technika
Hledaãe netûsností
V˘roba polovodiãÛ
Kosmické programy
Ochranné atmosféry v metalurgii
D˘chací smûsi pro potápûãe
Ostatní

29 %
16 %
12 %
7%
6%
6%
5%
4%
3%
2%
10 %
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7.5

Recyklace helia

Helium je cenn˘m a neobnoviteln˘m materiálem. ProtoÏe má nízkou molekulovou hmotnost, uniká z atmosféry do kosmického prostoru. Navíc, jeho
získávání ze vzduchu je neekonomické. Základní zdroje helia jsou specifická loÏiska zemního plynu s vysok˘m obsahem helia, ta se v‰ak postupnû vyãerpávají. Proto byl v roce 1960, kdy moÏnosti v˘roby helia vysoce
pﬁevy‰ovaly spotﬁebu, schválen v USA zákon o nákupu helia do státních
reserv v mnoÏství 130 mil. Nm3/rok, zatímco spotﬁeba ãinila 20 mil. m3/rok.
Tato kampaÀ trvala do poloviny 70. let. Nyní se spotﬁeba vy‰plhala na více neÏ 120 mil. m3/rok a státní rezervy se od roku 1996 rozprodávají.
Proto je nutno vûnovat pozornost recyklaci helia. V laboratoﬁích je moÏno
jímat odpaﬁené helium do balonÛ a komprimovat do lahví aniÏ by do‰lo
k jeho kontaminaci.
U hledaãÛ netûsností pﬁi pﬁetlakové metodû dochází ke kontaminaci vzduchem, ale i smûsi se vzduchem je moÏno jímat, pﬁeãistit a recyklovat.
Obrázek 25: Recyklace helia na Technické Univerzitû v DráÏìanech
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8.

Normy a pﬁedpisy, pouÏitá literatura

âSN 07 8304 Tlakové nádoby na plyny – Provozní pravidla
âSN 07 8305 Kovové tlakové nádoby k dopravû plynu. Technická pravidla
âSN EN 1089 – 1 Lahve na pﬁepravu plynÛ – Oznaãování lahví (kromû
lahví na LPG) – âást 1: Znaãení raÏením (07 8500)
âSN EN 1089 – 2 Lahve na pﬁepravu plynÛ – Oznaãování lahví (kromû
lahví na LPG) – âást 2: Informaãní nálepky (07 8500)
âSN EN 1089 – 3 Lahve na pﬁepravu plynÛ – Oznaãování lahví (kromû
lahví na LPG) – âást 3: Barevné znaãení (07 8500)
âSN ISO 7225 Lahve na pﬁepravu plynÛ – Bezpeãnostní nálepky
(07 8500)
âSN ISO 10286 (69 0008) Lahve na plyny. Terminologie
Zákon ã. 356/2003 Sb., o chemick˘ch látkách a chemick˘ch pﬁípravcích
a o zmûnû nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ
Evropská dohoda o mezinárodní silniãní pﬁepravû nebezpeãn˘ch vûcí
(ADR)
Zákon ã. 111/1994 Sb. o silniãní dopravû
¤ád pro mezinárodní Ïelezniãní pﬁepravu nebezpeãn˘ch vûcí (RID)
Naﬁízení vlády âeské republiky ã. 1/2000 Sb.
Gases and Applications, Linde AG, 2008
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âeská asociace technick˘ch plynÛ

Co je
Firmy, které v âeské republice
vyrábûjí a/nebo plní a distribuují
technické plyny a firmy, které
vyrábûjí zaﬁízení pro jejich v˘robu
a distribuci, zaloÏily âeskou
asociaci technick˘ch plynÛ
(âATP), která má formu zájmového
sdruÏení právnick˘ch osob. âATP
je ãlenem European Industrial
Gases Association (EIGA).

Jaké má

jako zprostﬁedkovatel informací

ãlenské firmy

prodejní partneﬁi

dopravci

uÏivatelé

vûda a v˘zkum

úﬁady

svazy

Pﬁedmûtem ãinnosti Asociace je:
G

podpora bezpeãnosti práce
a ochrany Ïivotního prostﬁedí pﬁi
v˘robû, úpravû, skladování,
pﬁepravû, pouÏívání
a zne‰kodÀování technick˘ch
plynÛ,

G

spolupráce v pracovních
skupinách, které pﬁipravují zákony,
pﬁedpisy, normy a dal‰í smûrnice
ve sféﬁe bezpeãnosti a ochrany
Ïivotního prostﬁedí,

G

poradenství v otázkách
bezpeãnosti práce a ochrany
Ïivotního prostﬁedí.

âlenská schÛze

Pﬁedstavenstvo

Tajemník

Pracovní komise
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úkoly?

organizace

âATP zaji‰Èuje plnûní pﬁedmûtu své
ãinnosti formou:
poradenství,
podpory bezpeãnostnû
technického vzdûlávání,
G v˘mûny informací o pﬁíslu‰n˘ch
bezpeãnostních událostech a jejich
rozbor,
G v˘mûny informací o bezpeãnostnû
relevantních v˘sledcích a jejich
rozbor,
G vypracování norem, smûrnic
a doporuãení.
G
G

Jednotlivé úkoly jsou plnûny pracovními
komisemi, které mají na starosti technické,
normalizaãní, bezpeãnostnû technické
a ekologické úkoly, pﬁípadnû úkoly z jin˘ch
pracovních oblastí. Pracovní komise jsou
sestaveny ze zástupcÛ jednotliv˘ch ãlenÛ
âATP. âleny komisí jsou jmenováni
zvlá‰tû experti pracující v pﬁíslu‰n˘ch oborech, popﬁípadû v mezinárodních pracovních skupinách. Externí znalci mohou b˘t
jmenováni jako ãlenové pracovních komisí
po schválení pﬁedstavenstvem âATP.
Asociace mÛÏe publikovat v‰echna rozhodnutí uãinûná pracovními komisemi jako
oficiální nebo interní doklady.

Co jsou technické
plyny?

K technick˘m plynÛm patﬁí v první ﬁadû
plyny získávané destilací kapalného
vzduchu – kyslík, dusík, argon – dále plyny získávané chemick˘mi procesy – acetylen, vodík, oxid uhliãit˘. Do oblasti technick˘ch plynÛ se dále zahrnují jejich
smûsi, vzácné a zvlá‰tû ãisté plyny. Samostatnou skupinu tvoﬁí plyny medicinální (napﬁ. kyslík, dusík, oxid uhliãit˘, oxid
dusn˘ a nûkteré smûsi).
Své vyuÏití nacházejí technické plyny ve
v‰ech oblastech hospodáﬁství – od
v˘roby kovÛ pﬁes jejich zpracování, chemick˘ prÛmysl, potravináﬁskou techniku
aÏ po stavební prÛmysl –, ale také
v oblastech lékaﬁství, v˘zkumu a v˘voje.
Nepostradatelné jsou rovnûÏ pro ochranu Ïivotního prostﬁedí.

Technické plyny ﬁe‰í rozmanité úkoly:
Kyslík urychluje oxidaãní procesy
a zvy‰uje tím kapacitu, napﬁ. pﬁi biologickém ãi‰tûní odpadní vody, ale také ve vysoké peci a pﬁi ﬁezání kovÛ. SniÏuje souãasnû mnoÏství emisi oxidu dusíku do
ovzdu‰í, jestliÏe je pouÏíván místo vzduchu v rÛzn˘ch chemick˘ch procesech.
Inertní plyny jako dusík nebo argon chrání pﬁed neÏádoucími reakcemi jak pﬁi
chemick˘ch procesech, tak pﬁi balení potravin a pﬁi sváﬁení v ochranné atmosféﬁe. Chlad zkapalnûn˘ch plynÛ zpevÀuje
základy staveb, umoÏÀuje mletí termoplastÛ a supravodivost. Kalibraãní plyny
s pﬁesnû definovan˘m podílem jednoho
ãi více plynÛ se pouÏívají pro mûﬁicí techniku jako referenãní materiály, napﬁ. pﬁi
mûﬁení emisí a imisí, v lékaﬁství a pod.
Od ruãní práce pﬁes prÛmyslovou v˘robu
aÏ po vyuÏití v High-Tech oborech jsou
technické plyny stále dÛleÏitûj‰ím faktorem ekologického a ekonomického pracovního procesu.

âlenské firmyMMM
AIR LIQUIDE CZ, s.r.o.
Jinonická 80, 158 00 Praha 5
AIR PRODUCTS spol. s r.o.
Ústecká 30, 405 30 Dûãín
APT, spol. s r.o.
V Potoãkách 1537/8,
143 00 Praha 4
CRYOSERVIS s.r.o.
Vojanova 22, 405 02 Dûãín 8
Dani‰evsk˘ s.r.o.
Hegerova 987, 572 01 Poliãka
EngTrade spol. s r.o.
Ludvíkovice 277, 407 13 Dûãín
GCE, s.r.o.
ÎiÏkova 381, 583 14 Chotûboﬁ
Chart–Ferox, a.s.
Ústecká 30, 405 30 Dûãín
Linde Gas a.s.
U Technoplynu 1324,
198 00 Praha 9
Lineq s.r.o.
V Horce 178, 252 28 âerno‰ice
Lorenc Logistic, s.r.o.
Za Tratí 752, 339 01 Klatovy
Messer Technogas s.r.o.
Zelen˘ pruh 99, 140 50 Praha 4
MZ Liberec, a.s.
U Nisy 362/6, 460 01 Liberec
Riessner Gase s.r.o.
Komenského 961, 267 51 Zdice
SIAD Czech spol. s r.o.
435 22 BraÀany u Mostu
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.
Ruská 24/83, 706 00 Ostrava
Wimmer Transportdienst, spol. s r.o.
U Technoplynu 1324
198 00 Praha 9

U Technoplynu 1324
198 00 Praha 9
tel.: 272 100 143 fax: 272 100 158
E-mail: catp@catp.cz www.catp.cz
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