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20.1.2014

12:00

Stránka I

âeská asociace technick˘ch plynÛ

¤ada: informace, normy, pﬁedpisy

Dusík

Dokument 1/2014
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Úvod

Publikaci „Dusík“ vydává âeská asociace technick˘ch plynÛ, která
sdruÏuje v˘znamné v˘robce a distributory technick˘ch plynÛ a pﬁíslu‰enství pro pouÏití technick˘ch plynÛ. Cílem publikace je seznámit uÏivatele
dusíku a odbornou veﬁejnost s vlastnostmi, v˘robou, distribucí a pouÏitím
tohoto plynu s dÛrazem na otázky bezpeãnosti.

2.

Historie

V druhé polovinû 18. století byla objevena sloÏka vzduchu, která nepodporuje hoﬁení ani d˘chání. Jako první popsal tento plyn Nûmec Carl
Wilhelm Scheele v roce 1777, ale aÏ Francouz Antoine Lavoisier ho pojmenoval jako azote, coÏ znamená dusiv˘ plyn. Poté, co bylo zji‰tûno, Ïe
je kyselina dusiãná odvozena od dusíku, navrhl pro nûj Jean-Antoine Claudie Chaptal název nitrogéne, coÏ znamená ledotvorn˘, kter˘ se udrÏel
v latinském oznaãení nitrogenium.

3.

Fyzikálnû chemické vlastnosti

Dusík, chemická znaãka N, je plynn˘ chemick˘ prvek, ve formû molekul N2 tvoﬁí hlavní sloÏku zemské atmosféry. Patﬁí mezi biogenní prvky,
které jsou základními stavebními kameny Ïivé hmoty.
Je to bezbarv˘ plyn, bez chuti a zápachu, nehoﬁlav˘, netoxick˘
a nev˘bu‰n˘. V zemské atmosféﬁe jeho obsah dosahuje 78 % (objemov˘ch). Za bûÏn˘ch podmínek je velmi stabilní. Neteãn˘ je díky trojné vazbû, která spojuje atomy v molekule dusíku (viz obr. 1). S jin˘mi chemick˘mi slouãeninami reaguje pouze za vysok˘ch teplot a tlakÛ. Za bûÏn˘ch
teplot reaguje pouze s lithiem a plutoniem. Za vysok˘ch teplot se v‰ak dusík sluãuje s vût‰inou prvkÛ (napﬁ. s kyslíkem pﬁi teplotû cca 2500 °C).
Naproti tomu atomární dusík je velmi reaktivní a nelze ho uchovávat.
Jeho vysoká reaktivita spoãívá v tom, Ïe má ve valenãní vrstvû 3 nepárové elektrony. Stability docílí tím, Ïe buì pﬁijme 3 elektrony a vytvoﬁí stabilní oktet ve valenãní sféﬁe N(3-) nebo odevzdá aÏ 5 elektronÛ a získá tím
kladnou valenci, napﬁ. N(1+), N(3+) nebo N(5+).
Dusík má po kyslíku a fluoru tﬁetí nejvy‰‰í hodnotu elektronegativity,
a proto u nûj pﬁevládá schopnost vytváﬁet anion, kter˘ se naz˘vá nitridov˘
N(3-). Pouze ve slouãeninách s kyslíkem a fluorem je schopen tvoﬁit ionty,
kde se uplatÀuje v kladné valenci. Napﬁ. v dusiãnanech má dusík oxidaãní
ãíslo N(5+).
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Tabulka 1: Fyzikálnû chemické vlastnosti dusíku

Dusík
Chemická znaãka
Chemick˘ vzorec
Atomové ãíslo
Poãet pﬁírodních izotopÛ
Elektronová konfigurace
Relativní atomová hmotnost
Molekulová hmotnost
Teplota tání (pﬁi tlaku 101,3 kPa)
Teplota varu (pﬁi tlaku 101,3 kPa)
Skupenské teplo tání
Skupenské teplo varu
Hustota plynu (0 °C; 101,325 kPa)
Hustota kapaliny (v bodu varu, pﬁi -185,9 °C)
Barva
V˘parné teplo
Molární tepelná kapacita (25 °C)
Ionizaãní energie
(96,485 kJ/mol = 1 eV/particle)

N
N2
14
3
[He] 2s2 2p5
14,0067 g/mol
28,0134 g/mol
-210,01 °C (63,14 K)
-195.80 °C (77,35 K)
0,3604 kJ/mol
2,7928 kJ/mol
1,784 kg/m3
1393 kg/m3
bezbarv˘ plyn
6,43 kJ/mol
20,79 J/mol//K
15,759610 eV

Obrázek 1: Schéma elektronového obalu dusíku

Tabulka 2: Pﬁepoãet mnoÏství plynu v kapalné a plynné fázi
m3 (pﬁi 15 °C, 1 bar)
1
0,691
0,855

4.

litrÛ kapaliny
(1,013 bar, -185,9 °C)
1,447
1
1,237

kg
1,17
0,809
1

V˘roba

Dusík je vyrábûn dûlením vzduchu. Pro dûlení vzduchu se podle potﬁebné ãistoty vyrábûného dusíku a jeho mnoÏství pouÏívají buì kryogenní
metody nebo metody dûlení na molekulov˘ch sítech nebo membránách.
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Pﬁi kryogenním dûlení vzduchu se vyuÏívá nûkolikanásobné destilace tak zvané rektifikace kapalného vzduchu, kdy se oddûlí hlavní sloÏky
vzduchu na základû jejich rozdílného bodu varu (kyslík -183 °C a dusík
-196 °C). Vzduch je nejprve nasáván pﬁes filtr pro odstranûní mechanick˘ch neãistot a stlaãen kompresorem. Ochlazením stlaãeného vzduchu
dojde k oddûlení vody kondenzací a následnû je na molekulovém sítû zachycen oxid uhliãit˘, zbytky vlhkosti, vy‰‰í uhlovodíky a dal‰ích plynné
neãistoty. Vyãi‰tûn˘ vzduch je ochlazen v tepelném v˘mûníku na teplotu
blízkou zkapalnûní (cca -190 °C) pomocí chladn˘ch plynÛ vycházejících
z rektifikaãní kolony. Vlastní dûlení vzduchu probíhá v rektifikaãní kolonû,
kdy je dusík odvádûn z horní ãásti kolony. Potﬁeba chladu celého procesu
je kryta expanzí stlaãeného vzduchu na turbínû nebo ventilu.

Obrázek 2: Schéma v˘roby dusíku

Základem metody v˘roby dusíku dûlením vzduchu na molekulov˘ch
sítech je vyuÏití zmûn tlaku v adsorpãním systému pro dosaÏení podmínek
adsorpce a desorpce kyslíku na molekulovém sítu (metoda PSA-Pressure
Swing Adsorbtion – adsorpce pﬁi mûnícím se tlaku). Stlaãen˘
a pﬁedãi‰tûn˘ vzduch je veden pﬁes kolonu s molekulov˘m sítem, na kterém se pﬁednostnû zachycuje kyslík. Dusík, kter˘ kolonou prochází, je odvádûn do zásobníku. Po nasycení molekulového síta kyslíkem je pﬁívod
vzduchu do kolony zastaven a je v ní sníÏen tlak, ãímÏ dojde k uvolnûní adsorbovaného kyslíku. Uvolnûn˘ kyslík je z kolony vytlaãen ãástí dﬁíve vyrobeného dusíku. Cyklus funkce adsorpãního zaﬁízení se obnoví pﬁívodem
ãistého stlaãeného vzduchu do kolony. Jednotlivé kroky procesu se stále
6
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opakují. Aby byla zaji‰tûna kontinuita dodávek dusíku v prÛbûhu desorpce
kyslíku, staví se adsorpãní jednotky jako dvojité, kdy jedna jednotka vyrábí dusík v adsorpãním reÏimu, zatímco druhá jednotka je regenerována
desorpcí.
Separace vzduchu pomocí membrán je zaloÏena na rozdílné velikosti molekul dusíku a kyslíku. Vyãi‰tûn˘ a stlaãen˘ vzduch prochází polymerními membránami s definovanou velikostí pórÛ, které zadrÏí vût‰í
molekuly kyslíku a dovolí procházet pouze men‰ím molekulám dusíku.

5.

Kvalita dusíku

Plynn˘ dusík je dodáván v nûkolika druzích, které se oznaãují ãíseln˘mi kódy, které odpovídají poãtu devítek v procentním vyjádﬁení obsahu
hlavní sloÏky.
Kapaln˘ dusík je obvykle dodáván v kvalitû 5.0, která je blíÏe specifikována v tabulce ã. 4.
Tabulka 3: Kvalita plynného dusíku
Znak jakosti
Dusík, obj. zlomek v %, min.
Kyslík, ml/m3, max.
CmHn, ml/m3, max.
H2O, ml/m3, max.
Rosn˘ bod, °C, min.

3.5
99,95
50
–
20
-55

Oznaãení podle druhu
4.0
4.6
4.8
99,99
99,996
99,998
30
5
5
–
0,5
0,5
10
5
5
-60
-66
-66

5.0
99,999
3
0,2
5
-66

Tabulka 4: Kvalita kapalného dusíku 5.0
Znak jakosti
Dusík, obj. zlomek v %, min.
Pﬁímûsi, obj. zlomek v % max.
z toho:
Kyslík, ml/m3, max.
H2O, ml/m3, max.
Rosn˘ bod, °C, min.
CmHn, ml/m3, max.

Oznaãení podle druhu
5.0
99,999
0,001
3
2
-70
0,2
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6.

Nádoby pro dopravu a skladování dusíku

6.1

Tlakové lahve a svazky tlakov˘ch lahví

Plynn˘ dusík se plní do ocelov˘ch beze‰v˘ch lahví, nejãastûji
o objemu 20 nebo 50 litrÛ. Láhve jsou vyrobeny ze zu‰lechtûné chrom-molybdenové oceli (oceli tﬁídy 34CrMo4). Otevﬁené polotovary jsou lisovány
z plechÛ nebo ãtvercov˘ch sochorÛ, pﬁípadnû je dno polotovaru tváﬁeno
z trubek. Následnû je otevﬁen˘ konec polotovaru uzavﬁen. Poté jsou lahve
kaleny a popou‰tûny, hrdlo je obrobeno a opatﬁeno závitem. Lahve jsou
otryskány a povrchovû upraveny nátûrem. Je nezbytné také provést
v‰echny pﬁedepsané v˘robní kontroly, zkou‰ky a pﬁejímky kvality. Lahve
mají pracovní tlak buì 200 bar nebo 300 bar, pﬁiãemÏ 200 barové lahve
jsou opatﬁeny ventilem s boãním pﬁipojením W 24,32 x 1/14’’ a 300barové
lahve s pﬁípojkou W 30 x 2. KaÏd˘ ventil musí b˘t chránûn, napﬁ. ocelov˘m
klobouãkem. Tlakové lahve pro dusík jsou znaãeny barevnû a raÏením.
Jiné lahve se pro dusík nesmí pouÏívat.
Obrázek 3: Znaãení tlakov˘ch lahví dusíku

Rok první
periodické zkou‰ky

Znaãka závitu
Min. v˘poãtová
tlou‰Èka stûny
v mm

Ultrazvuková
kontrola
Pracovní
a zku‰ební tlak

Znaãka shody
a ãíslo
autorizovaného
kontrolního orgánu
Hmotnost
prázdné lahve

Norma
pro konstrukci

Rok/mûsíc
první zkou‰ky

Razítko autorizovaného
kontrolního orgánu
Zemû schváleni

Min. zaruãen˘ vodní objem
V˘robní ãíslo a oznaãení zku‰ební skupiny
(krycí znak tavby/ãíslo dávky TZ)
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Pro vût‰í odbûry dusíku se pouÏívají svazky navzájem propojen˘ch
12 nebo 16 lahví, kaÏdá o vodním objemu 50 litrÛ. Lahve ve svazku jsou
pevnû uchyceny v rámu, kter˘ je chrání proti mechanickému po‰kození.
Svazek umoÏÀuje odbûr plynu ze v‰ech lahví souãasnû.
6.2

Kryogenní nádoby

Kapaln˘ dusík je dodáván v kryogenních cisternách, kontejnerech
nebo maloobjemov˘ch pﬁepraviteln˘ch nádobách o objemu od 120 do 1000
litrÛ, odpovídající svou konstrukcí a ochrann˘m rámem poÏadavkÛm ADR,
nebo se jedná o nádoby vût‰ích objemÛ umístûn˘ch v kontejnerovém
rámu, popﬁípadû jako nástavba nákladního automobilu ãi návûsu. Jde
o zaﬁízení sloÏená z dvouplá‰Èové, izolované nádoby a soustavy plnících,
odbûrn˘ch a pojistn˘ch armatur. UmoÏÀuje odbûr dusíku v plynné
i kapalné fázi.

Obrázek 4: Pﬁepravitelné kryogenní nádoby 120–1000 litrÛ

Nádoby s objemem do 1000 litrÛ se obvykle pouÏívají pro zpÛsob zásobování v˘mûnou plné za prázdnou. Lze je v‰ak plnit i jako stacionární
nádoby pﬁímo z autocisteren. V porovnání se svazky tlakov˘ch lahví mají
tyto nádoby v˘hodu lep‰ího pomûru hmotnosti plynu k hmotnosti nádoby,
niÏ‰í tlak a men‰í pﬁepravní rozmûry. Kryogenní nádoby jsou vhodné zejména v provozech s kontinuálním odbûrem plynu, protoÏe z dÛvodu tepeln˘ch ztrát dochází k samovolnému odparu plynu.
Pro technologie s vysokou spotﬁebou dusíku se pouÏívají stacionární kryogenní zásobníky zpravidla o objemu 1000 litrÛ aÏ 70 000 litrÛ. Pro
zvlá‰È velké spotﬁebitele kapalného dusíku existuje celá ﬁada realizací kryogenních zásobníkÛ aÏ do jednotkové velikosti 800 000 litrÛ. Zásobování
stacionárních zásobníkÛ probíhá zpravidla z autocisterny. Pro odbûr plynného dusíku ze stacionárního zásobníku je nutno do potrubního rozvodu
9
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Obrázek 5: Autocisterna pro pﬁepravu kapaln˘ch technick˘ch plynÛ

instalovat odpaﬁovaã kapalného plynu. Z hlediska
bezpeãnosti práce pﬁedstavují stacionární kryogenní
zásobníky ve své podstatû robustní a bezpeãné
systémy, pokud jsou pﬁi provozu dodrÏována v‰echna bezpeãnostní opatﬁení.

Obrázek 6:
Stacionární zásobníky

Obrázek 7: Pﬁepravitelné kryogenní nádoby velk˘ch rozmûrÛ

10
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Obrázek 8: Vzduchové odpaﬁovaãe

6.3

Pﬁíslu‰enství pro odbûr dusíku z tlakov˘ch lahví
a kryogenních nádob

Redukãní stanice a koncová odbûrná místa
Umístûní baterie lahví nebo svazkÛ a tlakov˘ch stanic je dáno âSN 07
8304 a platí, Ïe v jednopodlaÏní budovû nesmí b˘t na jednom místû více
neÏ 24 lahví dusíku, pﬁepoãteného na tlakové lahve o vodním objemu 50 litrÛ.
Z tohoto dÛvodu je ãasto nutné zajistit venkovní instalaci tlakové redukãní stanice, která musí b˘t správnû dimenzovaná z hlediska poÏadovaného tlaku a prÛtoku. Redukãní stanice se konstruují jako jednoduché
pro napojení jednotliv˘ch lahví nebo baterií, dále pak jako dvoustranné
s pﬁepínáním, pro zaji‰tûní nepﬁetrÏité dodávky média.
Optimální jsou dvoustranné automatické stanice, které samoãinnû
pﬁepnou z vyprázdnûné strany tlakové stanice na stranu plnou (záloÏní).
Z redukãní stanice je médium vedeno potrubím ãi hadicí do místa spotﬁeby.
V pﬁípadû del‰ích potrubí a více míst odbûru je doporuãována instalace odbûrn˘ch míst. Odbûrná místa jsou koncové stupnû potrubních rozvodÛ, vybavená uzavíracími armaturami a redukãními ventily tak, aby pﬁipravila v˘stupní parametry média (tlak a prÛtok) dle potﬁeby.
Potrubní rozvody technick˘ch plynÛ musí b˘t vybaveny poji‰Èovacími ventily, chránícími nízkotlakou ãást rozvodu pﬁed vysok˘m tlakem
v pﬁípadû poruchy
redukãního ventilu
tlakové stanice.
Pro odbûr
kapalné fáze aÏ na
místo pouÏití je
ãasto instalováno
vakuovû izolované
potrubí.
Obrázek 9: Konstrukce vakuovû izolovaného potrubí
11
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Dle âSN 07 8304 dále platí, Ïe v místnosti pro ãepování nápojÛ je
dovoleno, jako souãást jednoho v˘ãepního zaﬁízení, umístit jednu provozní nádobu s náplní smûsí v˘tlaãn˘ch potravináﬁsk˘ch plynÛ s vodním objemem nejv˘‰e 50 litrÛ. Ve sklepích urãen˘ch pro uskladÀování nápojÛ je povoleno umístit nejv˘‰e 2 provozní a 2 zásobní nádoby s náplní smûsí v˘tlaãn˘ch potravináﬁsk˘ch plynÛ.

Obrázek 10: Odbûrné místo

Obrázek 11: Redukãní stanice

Lahvové redukãní ventily
Lahvové redukãní ventily jsou vyrábûny v souladu s âSN EN ISO
2503. Redukãní ventil je tlakové zaﬁízení, které reguluje tlak plynu odebíraného z tlakové lahve na hodnotu tlaku vyÏadovanou následnou technologií. Pracuje na nepﬁímém principu, kdy vstupní tlak je redukován ‰krticím
ústrojím ovládan˘m pomocí ovladaãe pﬁes regulaãní ‰roub, pruÏinu, membránu a odtlaãovací kolík. Rozvodové redukãní ventily jsou vyrábûny
v souladu s âSN EN ISO 7291.

12
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Pﬁipojovací závity redukãních ventilÛ na dusík
Varianta redukãního ventilu
dle vstupního pﬁetlaku
200 bar
300 bar

Pﬁipojovací závit redukãního ventilu
W24, 32x 1/14“
NEVOC W30x2
Obrázek 12: Redukãní ventil

G

G

G
G

Bezpeãnostní pokyny pro pouÏití redukãních ventilÛ
vstupní pﬁípojka a matice musí b˘t kompatibilní s v˘stupním pﬁipojením uzavíracího ventilu tlakové lahve (neplatí u kombinovan˘ch
redukãních ventilÛ),
rozsah vstupního tlaku uveden˘ na redukãním ventilu musí b˘t stejn˘ nebo vy‰‰í neÏ je tlak plynu ve zdroji, ke kterému je redukãní ventil pﬁipojen,
uÏivatel je povinen znát a dodrÏovat podmínky stanovené dodavatelem plynu,
obsluha je povinna dodrÏovat pokyny v návodu k obsluze.

Redukãní ventily je nutno pravidelnû kontrolovat v souladu s návodem
k pouÏití, zda nevykazují znaky mechanického po‰kození nebo netûsnosti.
Pﬁi podezﬁení, Ïe nefungují správnû nebo Ïe nejsou tûsné, se musí vyﬁadit
z provozu.
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PouÏití dusíku
Dusík se díky ‰irokému pouÏití podílí na globálním trhu s plyny 17 %.

Obrázek 13: Schema globálního trhu s plyny

7.1

Chemick˘ prÛmysl

K nejv˘znamnûj‰ím oblastem pouÏití dusíku v chemickém prÛmyslu
patﬁí syntéza ãpavku a v˘roba dusíkat˘ch prÛmyslov˘ch hnojiv. Asi jedna
ãtvrtina svûtové spotﬁeby ãpavku je pokryta v˘robou z dusíku.
Velkou roli hraje dusík v chemickém prÛmyslu jako inertní plyn. Zde je tﬁeba rozli‰it dva rÛzné zámûry jeho pouÏití:
G

G

zabránit poÏárÛm a pﬁípadn˘m explozím, kdy se pomocí dusíku sniÏuje obsah kyslíku ve smûsích plynÛ na hodnoty pod hodnotu minimální koncentrace kyslíku potﬁebnou k propagaci hoﬁení;
zabránit prÛbûhu neÏádoucích reakcí chemick˘ch látek se vzdu‰n˘m kyslíkem, resp. se vzdu‰nou vlhkostí. SníÏením obsahu kyslíku,
resp. vlhkosti atmosféry v nádobách, potrubích atd. se zabrání neÏádoucím procesÛm, jako je oxidace, koroze a polymerizace.

Pomocí chladu lze chemické reakce zpomalit nebo zcela zastavit. Praktick˘ v˘znam má napﬁíklad zastavení kondenzaãní reakce v polymerov˘ch
pryskyﬁicích pomocí kapalného dusíku.
14
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Îivotní prostﬁedí a bezpeãnostní technika

Regenerace rozpou‰tûdel
Mnohé v˘robní procesy nejsou myslitelné bez organick˘ch rozpou‰tûdel. Lakovací linky, rotaãní ofsetové stroje, zaﬁízení na hlubotisk, zaﬁízení na odma‰Èování kovÛ atd.
Pﬁedpokladem regenerace rozpou‰tûdel jsou uzavﬁená zaﬁízení,
která umoÏÀují shromaÏìovat páry s obsahem rozpou‰tûdel. V praxi se
pouÏívají adsorpãní nebo kondenzaãní zaﬁízení, v nichÏ lze dusík vyuÏít jako inertní plyn nebo chladivo.
Odpadové hospodáﬁství
V mnoha pﬁípadech je recyklace kompozitních materiálÛ hospodárná pouze tehdy, pokud lze jejich sloÏky izolovat s dostateãnou ãistotou,
vhodnou pro jejich dal‰í vyuÏití. To platí zejména pro odpady barevn˘ch kovÛ a smûsné odpady kovÛ s plasty. Zpracováním kompozitního odpadu za
nízk˘ch teplot, kdy se vyuÏívá jako chladící médium kapaln˘ dusík, lze ãasto dosáhnout jeho témûﬁ úplného rozdûlení na jednotlivé sloÏky.
ProtipoÏární ochrana pomocí dusíku
SníÏením obsahu kyslíku ve vzduchu pod hodnoty minimální koncentrace kyslíku potﬁebné k propagaci hoﬁení lze v hoﬁlav˘ch smûsích plynÛ se vzduchem nebo prachÛ se vzduchem zabránit poÏárÛm.
Osvûdãenou praxí je inertizace nádob a reaktorÛ pro hoﬁlavá média
pomocí dusíku. Potrubí pro hoﬁlavá média se proplachuji, resp. „natlakují“
dusíkem a poté „odvûtrají“.
Pﬁi ha‰ení dÛlních poÏárÛ není vzácn˘ pﬁípad, kdy se pﬁivádí do dolu bûhem 24 hodin více neÏ 400 000 m3 dusíku. Toto ﬁe‰ení je moÏné pouze v pﬁípadû vhodn˘ch zásobovacích podmínek.
Dusík je vhodn˘ k ha‰ení poÏárÛ v silech. SníÏením obsahu kyslíku
pod 7 % se uhasí ohnisko poÏáru a tím je umoÏnûno následné bezpeãné
vyklizení sila.

7.3

Metalurgie

Pro moderní metalurgii je dusík mnohostrannû pouÏitelné inertní
a dopravní médium. Taveniny Ïelezn˘ch i neÏelezn˘ch kovÛ se homogenizují a rafinují dusíkem nebo smûsí plynÛ na jeho bázi.
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V prá‰kové metalurgii je vyuÏíván kapaln˘ dusík k rozpra‰ování roztaveného kovu. Kapaln˘ dusík o tlaku 600 bar zasahuje proud kovu a rozprá‰í jej na nepatrné kapky, které se okamÏitû ochladí a ztuhnou na prá‰ek. Nová technika umoÏÀuje v˘robu slitin s krystaly ze silnû pﬁesycen˘ch
tuh˘ch roztokÛ. Pﬁíkladem jsou niklové superslitiny pro kosmonautiku.
Pﬁi tepelném zpracování kovÛ brání ochranné atmosféry neÏádoucím reakcím Ïíhaného materiálu s atmosférou pece. Hlavní souãástí tûchto ochrann˘ch atmosfér je ve vût‰inû pﬁípadÛ dusík.
Ochlazením oceli v kapalném dusíku lze cílenû dosáhnout zmûny
krystalické struktury. Takto provedená pﬁemûna austenitu v martenzit zvy‰uje odolnost ﬁezn˘ch nástrojÛ proti opotﬁebení a zlep‰uje rozmûrovou
stálost pﬁesn˘ch nástrojÛ.
7.4

Potravináﬁství

Pﬁi zmrazování potravin kapaln˘m dusíkem je hlavní v˘hodou vysoká rychlost zmrazování. Bunûãná voda v biologickém materiálu zmrzne
tak rychle, Ïe ledové krystalky zÛstanou malé a neprorazí bunûãné stûny.
Potraviny zÛstanou déle ãerstvé, pokud nepﬁijdou do styku se
vzdu‰n˘m kyslíkem. Dusík je ideální ochrann˘ plyn pro potraviny. Je chuÈovû neutrální, inertní a bez zápachu, proto se ãetné potraviny skladují
a balí v dusíkové ochranné atmosféﬁe. Nádoby na nápoje se vyplachují
a plní dusíkem. Dusík se pouÏívá také jako tlakové a dopravní médium.
Nekonvenãním pﬁíkladem je stabilizace tvaru tenkostûnn˘ch nápojov˘ch obalÛ.
Tlak pﬁibliÏnû 2 bar je v PET lahvích a plechovkách s nápoji potﬁeba, aby pﬁi ukládání na sebe na bûÏn˘ch paletách nehrozilo jejich „zhroucení“. Pﬁi stáãení „nesycen˘ch“ nápojÛ se proto krátce pﬁed uzavﬁením pﬁidávají do plechovek malé kapky kapalného dusíku. Kapky dusíku se zplyní a zajistí potﬁebn˘ nárÛst tlaku.
Pﬁi skladování ovoce pﬁijímají plody kyslík a uvolÀují oxid uhliãit˘
a vodu. ProtoÏe plody ovoce pﬁi tom trvale ztrácejí hmotnost, je tﬁeba tento proces pﬁi del‰í dobû skladování sníÏit na minimum. Z tohoto dÛvodu je
dÛleÏité nejen udrÏovat urãitou skladovací teplotu, n˘brÏ také sloÏení
atmosféry. To se v praxi provádí rychl˘m poklesem obsahu kyslíku
v atmosféﬁe skladu na hodnoty kolem 2 % a nastavením zv˘‰ené koncentrace oxidu uhliãitého na cca. 3 %. Pﬁívodem kapalného dusíku se
rychle dosáhne poÏadovaného sloÏení a teploty skladování.
16
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Také na ﬁezan˘ch kvûtinách se dusíkem obohacená atmosféra projeví pﬁíznivû. Napﬁ. u orchidejí se dá znaãnû oddálit obávaná skvrnitost.
RÛÏe uloÏené v atmosféﬁe chudé na kyslík otevírají pozdûji svá poupata.
7.5

Stavebnictví

ZpevÀování pÛdy zmrazením je pﬁi budování tunelÛ známo jiÏ desetiletí. PouÏití kapalného dusíku jako chladicího média zde pﬁedev‰ím nabízí v˘hody pﬁi vysok˘ch rychlostech proudûní spodní vody.
Kapaln˘ dusík se pﬁes mrazicí sondy dostává do pÛdy, kde se vypaﬁí a v plynném stavu opût uniká do okolí. Zmrazení uzavﬁeného ledového
plá‰tû o tlou‰Èce jeden metr trvá pﬁibliÏnû 3 dny.
Pﬁi chlazení ãerstvého betonu pro silnostûnné stavby (pﬁehradní
hráze, tlakové nádoby, mostní konstrukce) se rovnûÏ pouÏívá kapaln˘ dusík. Chlazení betonu bûhem míchání zabrání vzniku trhlin pﬁi jeho tuhnutí.
7.6

Ostatní prÛmyslové procesy

âetné v˘robní postupy v prÛmyslu vyÏadují chlad. Chlad mûní fyzikální vlastnosti materiálÛ, jako je tvrdost, houÏevnatost, rozmûr nebo skupenství tak, Ïe to umoÏní nebo usnadní dal‰í kroky technologického procesu.
Pﬁi v˘robû v˘liskÛ z pryÏe lisováním nebo vstﬁikováním vznikají otﬁepy, které je tﬁeba dodateãnû odstranit. Díky zkﬁehnutí tûchto otﬁepÛ pomocí kapalného dusíku v bubnov˘ch nebo otryskávacích strojích pro odstraÀování otﬁepÛ lze tento postup mechanizovat.
Ve strojírenství je spojování dílÛ díky zmûnû jejich rozmûrÛ podchlazením ãasto pouÏívanou metodou. Zmen‰ení rozmûrÛ kovov˘ch dílÛ
v kapalném dusíku umoÏÀuje následné spojování do funkãních celkÛ. Po
vyrovnání teploty vzniká pevné spojení.
Technologie mletí za studena podstatnû zvy‰uje úãinnost tohoto
procesu. SníÏení teploty umoÏÀuje zkﬁehnutí materiálu. Kapaln˘ dusík se
k tomuto úãelu pouÏívá zvlá‰tû pﬁi mletí elastomerÛ (napﬁíklad pryÏe).
Profily v‰ech druhÛ, zejména z lehk˘ch slitin nebo umûl˘ch hmot, se
vyrábí protlaãováním za tepla. Surov˘ materiál se pﬁitom v zahﬁátém,
tûstovitém stavu protlaãuje formou.
DosaÏitelná rychlost protlaãování a kvalita povrchu se podstatnû
zlep‰í intenzivním chlazením formy kapaln˘m dusíkem.
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Pﬁi vulkanizaci pneumatik v lisech se v prvním kroku pﬁedlisek pneumatiky vtlaãuje do formy dusíkem nafukovanou membránou, která je umístûna ve stﬁedu lisu. K tomuto v˘robnímu kroku se dﬁíve pouÏívala pára, ale
protoÏe lis je v této v˘robní fázi je‰tû otevﬁen˘ a pﬁi protrÏení membrány
mÛÏe dojít k ohroÏení obsluhy lisu horkou párou, je stále více vyuÏíván
dusík.
7.7

Kryobiologie a medicína

Konzervace biologického materiálu v kapalném dusíku je známá
a v praxi osvûdãená metoda jiÏ desetiletí. Z mnoha moÏn˘ch pouÏití se jako první v praxi uplatnila konzervace chladem pﬁi umûlém oplodnûní hovûzího dobytka. Od té doby kryobiologie nalezla ãetná dal‰í pouÏití dusíku.
Dnes se v kryobankách uchovávají pro dal‰í pouÏití bakteriální kultury, bunûãné a tkáÀové vzorky, koÏní a orgánové transplantáty, krev a oãkovací
séra. Také konzervace vzorkÛ prostﬁedí (pÛdy, trávy a vody) je nezbytná
pro vûdeck˘ v˘zkum zmûn Ïivotního prostﬁedí.
Kapaln˘ dusík se
pouÏívá nejen k uchovávání
biologick˘ch materiálÛ, ale
i k jejich odstraÀování. âetné chirurgické zákroky se
dnes provádí pomocí „kryosond“. Tato bezbolestná
metoda nabízí pﬁednosti
pﬁedev‰ím v dermatologii,
protoÏe témûﬁ nezanechává jizvy.
S chladem se pracuje
také pﬁi pouÏití novû etablované terapie pro léãbu revmatizmu. Pﬁi ní se pacient
krátkodobû vystaví pÛsobení teploty minus 120 °C
v prostoru, kter˘ je chlazen
pomocí kapalného dusíku
nebo kapalného vzduchu,
coÏ zmírÀuje bolest.
Obrázek 14:
Kryogenní rehabilitaãní stﬁedisko
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V˘zkum

Charakter proudûní okolo letadel se studuje v aerodynamick˘ch tunelech na zmen‰en˘ch modelech. Pro zaruãení pﬁenositelnosti v˘sledkÛ
musí b˘t splnûny „zákony podobnosti“. DÛleÏitou roli pﬁitom hrají teplota
a hustota plynu protékajícího aerodynamick˘m tunelem. U aerodynamick˘ch tunelÛ, které pracují pﬁi teplotû okolí, není z hledisek hospodárnosti
moÏné dostateãnû pﬁesnû simulovat pomûry proudûní, které nastávají
u moderních letadel. Z tohoto dÛvodu se v kryogenních aerodynamick˘ch
tunelech sniÏuje teplota plynu v kanálu pomocí kapalného dusíku.
Umûlé druÏice a kosmické lodi jsou ve vesmíru vystaveny znaãnému tepelnému namáhání. Napﬁíklad mezi stranami kosmické lodi pﬁivrácen˘mi a odvrácen˘mi od Slunce ãiní teplotní rozdíl nûkolik stovek stupÀÛ.
Tyto systémy se proto pﬁed cestou do vesmíru podrobují rozsáhl˘m
zkou‰kám v komorách simulujících podmínky kosmu a kapaln˘ dusík se
vyuÏívá pro dosaÏení chladn˘ch podmínek vesmíru.
Také pﬁi testování materiálÛ a konstrukãních dílÛ pro extrémní pozemské podmínky (napﬁíklad potrubí a armatury pro arktické oblasti) se vyuÏívá kapalného dusíku pro dosaÏení velmi nízk˘ch teplot.

8.

Bezpeãnost

8.1

Dusík stlaãen˘

Dusík je za normálního tlaku ne‰kodn˘ plyn. Jeho nebezpeãí spoãívá
v tom, Ïe mÛÏe sníÏit koncentraci kyslíku v ovzdu‰í do takové míry, Ïe se
stane ned˘chateln˘m.
Pﬁi práci s dusíkem v uzavﬁen˘ch prostorách je tﬁeba zabezpeãit
úãinnou ventilaci nebo odsávání, které vylouãí pokles kyslíku pod 16 %.
Tam, kde není moÏno takové podmínky zajistit, je nutno pouÏít nezávisl˘ch
d˘chacích pﬁístrojÛ.
První pﬁíznaky nedostatku kyslíku jsou charakterizovány prohlouben˘m d˘cháním, sníÏením pozornosti a nepﬁesností pﬁi vykonávání prací,
bolestmi hlavy, malátností. Pozdûji dochází k rÛznû vyjádﬁené du‰nosti
a nakonec poruchám d˘chání. Pokraãující anoxie vede k bezvûdomí
s nebezpeãím smrti.
První pomoc spoãívá v urychleném dopravení postiÏeného na ãerstv˘ vzduch. Je-li v bezvûdomí, je tﬁeba jej uloÏit do stabilizované polohy
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na boku, nenechat prochladnout a dbát o prÛchodnost d˘chacích cest. Ned˘chá-li, je nutné zahájit umûlé d˘chání a masáÏ srdce a pokraãovat v nich
aÏ do pﬁíchodu lékaﬁe.
8.2

Dusík kapaln˘

Kapaln˘ dusík je bezbarvá kapalina s velmi nízk˘m bodem varu
(-196 °C). Vytékající kapaln˘ dusík pﬁi atmosférickém tlaku rychle pﬁechází do plynného stavu. Pﬁi tom mÛÏe krátkodobû docházet ke vzniku mlhy.
Pﬁi styku s pokoÏkou zpÛsobuje omrzliny I. aÏ III. stupnû, které sv˘m charakterem pﬁipomínají popáleniny a i jako popáleniny se o‰etﬁují.
Pﬁi odpaﬁování kapalného dusíku dochází k mnohonásobnému zvût‰ení objemu. Nesmí proto v Ïádném pﬁípadû dojít k situaci, kdy by zÛstala
kapalina uzavﬁena mezi dvûma ventily. RovnûÏ je nutné zabezpeãit odpaﬁování z nádoby, do které je kapaln˘ dusík plnûn nebo ve které je skladován. Pﬁi plnûní nádob a pﬁi manipulaci s nimi je tﬁeba dbát zv˘‰ené opatrnosti, aby nedo‰lo k postﬁíkání pracovníkÛ nebo po‰kození nádoby.
Pﬁi práci s kapaln˘m dusíkem je tﬁeba pouÏívat vhodné pracovní pomÛcky a osobní ochranné pracovní prostﬁedky, zejména k ochranû obliãeje a pokoÏky. Oãi je tﬁeba chránit br˘lemi s boãnicemi nebo ‰títem, pouÏívat tepelnû izolující, snadno snímatelné rukavice. V‰echny pomÛcky
a osobní ochranné pracovní prostﬁedky je tﬁeba udrÏovat v pouÏitelném
stavu, po‰kozené ihned vymûÀovat.
8.3

Skladování tlakov˘ch lahví

Skladování tlakov˘ch lahví naplnûn˘ch dusíkem se ﬁídí pﬁíslu‰n˘mi
ustanoveními âSN 07 8304.
Otevﬁen˘ sklad 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 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.
Uzavﬁen˘ sklad 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
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nesmûjí nacházet v blízkosti zdrojÛ tepla, které mohou zpÛsobit ohﬁátí lahve; povrchová teplota lahve nesmí pﬁekroãit 50 °C. Prázdné a plné nádoby
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.
8.4

Manipulace s lahvemi a svazky

Zásady pro manipulaci s tlakov˘mi lahvemi a svazky s dusíkem jsou
uvedeny v âSN 07 8304. Tlaková lahev s dusíkem musí mít pﬁi manipulaci nasazen ochrann˘ lahvov˘ klobouãek nebo trval˘ kryt ochraÀující lahvov˘ ventil pﬁed po‰kozením pﬁi pﬁípadném pádu lahve. Na krátké vzdálenosti se pro pﬁepravu lahví pouÏívá speciální manipulaãní vozík.
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 se pﬁepravují vysokozdviÏn˘m vozíkem.
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 plynu
z lahve by lahev mûla b˘t trvale ve svislé poloze, zaji‰tûná proti pádu.
8.5

Opatﬁení v pﬁípadû úniku

V pﬁípadû úniku dusíku je tﬁeba pokusit se jej zastavit, pokud je to
moÏné a bezpeãné. Oblast úniku a místa, kde by se mohl plyn hromadit,
zejména uzavﬁené a nízko poloÏené prostory v blízkosti úniku, je tﬁeba
ihned evakuovat. Pokud byla zasaÏená oblast evakuována, je málo pravdûpodobné, Ïe únik plynu zpÛsobí nûjakou ‰kodu. Proto se o zastavení
úniku nepokou‰ejte, pokud si nejste jisti, Ïe tak mÛÏete uãinit bez rizika.
Do oblasti zamoﬁené dusíkem mohou vstupovat minimálnû dvû osoby vybavené nezávisl˘m d˘chacím pﬁístrojem (zásoba vzduchu alespoÀ na
30 minut), které byly v jeho pouÏívání pro‰koleny.
8.6

Pﬁeprava po silnici

Dusík je pﬁepravován po silnicích podle platné Evropské dohody
o mezinárodní silniãní pﬁepravû nebezpeãn˘ch vûcí – ADR a navazujících
právních pﬁedpisÛ v platném znûní. K pﬁepravû dusíku je nutné splnit podmínky, urãené jeho skupenstvím a zaﬁazením v ADR.
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Lahve i svazky musí splÀovat nároky ADR pro balení P200, b˘t viditelnû oznaãeny a v nákladním prostoru zaji‰tûny proti posunutí a pádu. Pﬁi
pﬁepravû musí mít lahve nasazeny ochranné kryty ventilÛ (snímatelné klobouãky nebo pevn˘ ochrann˘ kryt). V ãele úloÏného prostoru musí b˘t uloÏeny pﬁíãnû k podélné ose vozidla. Pﬁepravovat lahve nastojato lze jen ve
vhodn˘ch paletách, které je úãinnû chrání proti pﬁevrácení. Tlakové nádoby nesmí b˘t umístûny na sklápûcí loÏné plo‰e. Nákladní prostor vozidel
musí b˘t oddûlen od místa ﬁidiãe.
Kapaln˘ dusík se pﬁepravuje v kryogenních kontejnerech nebo cisternách. Kontejnery i cisterny musí splÀovat nároky ADR pro balení P203.
Kontejnery musí b˘t zaji‰tûny proti posunu. Stabilita cisteren je dána jejich
schválenou konstrukcí a zkou‰kami. Obojí typ nádob musí b˘t pﬁíslu‰nû
oznaãen a musí b˘t dodrÏován zákaz spoleãné nakládky i pﬁepravy
s vyjmenovan˘m nebezpeãn˘m zboÏím.
Dopravní prostﬁedky, kter˘mi jsou pﬁepravována nadlimitní mnoÏství
dusíku, musí b˘t ze v‰ech stran oznaãeny pﬁedepsan˘mi tabulkami i b˘t
vybaveny dle pﬁedpisÛ ADR a vézt sebou pokyny pro pﬁípad nehody. Odesílatel je povinen vydat pﬁepravní doklady. ¤idiã musí mít platnou prÛkazku ADR.

9.

Citované a související normy a pﬁedpisy

Sdûlení Ministerstva zahraniãních vûcí ã. 159/1997 Sb., o pﬁijetí zmûn
a doplÀkÛ „Pﬁílohy A – Ustanovení o nebezpeãn˘ch látkách a pﬁedmûtech“
a „Pﬁílohy B – Ustanovení o dopravních prostﬁedcích a o pﬁepravû“, vãetnû pozdûj‰ích zmûn a doplÀkÛ; Evropské dohody o mezinárodní silniãní
pﬁepravû nebezpeãn˘ch vûcí (ADR), pﬁijaté v Îenevû dne 30.9.1957, vyhlá‰ené pod ã. 64/1987 Sb.
Sdûlení Ministerstva zahraniãních vûcí o vyhlá‰ení Pﬁílohy l – ¤ád pro mezinárodní Ïelezniãní pﬁepravu nebezpeãného zboÏí (RID). Jednotné právní pﬁedpisy pro smlouvu o mezinárodní Ïelezniãní pﬁepravû zboÏí (CIM)
k Úmluvû o mezinárodní Ïelezniãní pﬁepravû (COTIF) ze dne
9. kvûtna 1980, úplné znûní vãetnû pozdûj‰ích zmûn a doplÀkÛ.
Zákon ã. 350/2011 Sb., o chemick˘ch látkách a chemick˘ch smûsích
a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ (chemick˘ zákon)
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Naﬁízení vlády ã. 258/2001 Sb., kter˘m se mûní naﬁízení vlády ã. 25/1999
Sb., kter˘m se stanoví postup hodnocení nebezpeãnosti chemick˘ch látek
a chemick˘ch pﬁípravkÛ, zpÛsob jejich klasifikace a oznaãování a vydává
Seznam dosud klasifikovan˘ch nebezpeãn˘ch chemick˘ch látek
Naﬁízení vlády ã. 178/2001 Sb., kter˘m se stanoví podmínky ochrany zdraví zamûstnancÛ pﬁi práci
âSN 07 8304

Tlakové nádoby na plyny – Provozní
pravidla

âSN EN ISO 10297 (07 8649) Lahve na pﬁepravu plynÛ – Lahvové
ventily – Specifikace a typové zkou‰ky
âSN EN ISO 22435 (07 8535) Lahve na plyny – Ventily lahví se
zabudovan˘mi redukãní ventily –
PoÏadavky a zkou‰ení typu
âSN EN ISO 2503 (05 4251)

âSN EN ISO 7291 (05 2121)

Zaﬁízení pro plamenové svaﬁování –
Redukãní ventily a redukãní ventily
s vestavûn˘mi prÛtokomûry pro lahve
na stlaãené plyny do 300 bar (30 Cpa)
pouÏívané pﬁi svaﬁování, ﬁezání
a pﬁíbuzn˘ch procesech
Zaﬁízení pro plamenové svaﬁování –
Rozvodové redukãní ventily do 300 bar,
pouÏívané pﬁi svaﬁování, ﬁezání
a pﬁíbuzn˘ch procesech

10. PouÏitá literatura
âeská asociace technick˘ch plynÛ: Plyny pro potravináﬁství – Dokument 1/08
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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 specializované sdruÏení Svazu
chemického prÛmyslu âR (SCHP)
a ãlen European Industrial Gases
Assotiation (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 komisích, 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

24

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.
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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 emisí 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.
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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.
Doubravínova 330/25
163 00 Praha 6–¤epy
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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