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1. Úvod 

Publikaci „Tlaková lahev“ vydává âeská asociace technick˘ch plynÛ
(âATP, www.catp.cz, catp@catp.cz), která sdruÏuje v˘znamné v˘robce
a distributory technick˘ch plynÛ a pfiíslu‰enství pro jejich pouÏití. Cílem
publikace je seznámit uÏivatele tlakov˘ch lahví s plyny a odbornou vefiej-
nost s v˘robou, znaãením, plnûním, distribucí a pouÏíváním tlakov˘ch lah-
ví s dÛrazem na otázky bezpeãnosti.
Tato publikace nefie‰í problematiku uÏívání tlakov˘ch lahví s LPG (propan,
butan), tlakov˘ch lahví na toxické a Ïíravé plyny a tlakov˘ch lahví pouÏíva-
n˘ch jako zdroj hasiva a souãást stabilních hasicích zafiízení.

2. Dodávky plynÛ

ZpÛsoby dodávaní technick˘ch plynÛ – viz obr. ã. 1:
– v tlakov˘ch lahvích (tato publikace se dále zab˘vá pouze tímto 

zpÛsobem dodávek plynÛ) 
– potrubními plynov˘mi rozvody z v˘robny plynÛ
– v kapalném stavu v cisternách nebo v mobilních kryogenních 

nádobách
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3. Tlakové lahve

Existuje fiada rÛzn˘ch typÛ tlakov˘ch lahví pro dodávky plynÛ.

3.1 Rozdûlení lahví podle druhu plynu

– lahve na stlaãené plyny
– lahve na rozpu‰tûné plyny
– lahve na zkapalnûné plyny s vysok˘m tlakem
– lahve na zkapalnûné plyny s nízk˘m tlakem

3.1.1 Lahve na stlaãené plyny
Stlaãené plyny, které za normálních teplot pod tlakem nekondenzují. Pfií-
kladem jsou kyslík, dusík nebo argon. Lahve pro stlaãené plyny existují
v rÛzn˘ch velikostech (napfi. 2, 10, 20, 40 nebo
50 litrÛ) a plyn je v nich nejãastûji pod tlakem
200 bar. Novû se na trh dodávají nûkteré plyny
stlaãené na 300 bar.

3.1.2 Lahve na rozpuštěné plyny
Pfiíkladem je acetylen, kter˘ nemÛÏe b˘t stlaãen
na vysok˘ tlak, protoÏe by do‰lo k jeho rozkladu
a explozi. Je proto dodáván v lahvi naplnûné po-
rézní hmotou. Tato hmota je napu‰tûná rozpou-
‰tûdlem, obvykle acetonem, ve kterém je acety-
len rozpu‰tûn˘ pod zv˘‰en˘m tlakem. Acetyle-
nové lahve se obvykle dodávají ve velikostech
5, 10, 20, 40 nebo 50 litrÛ.

3.1.3 Lahve na zkapalněné plyny s vysokým tlakem
Oxid uhliãit˘ nebo oxid dusn˘ se dodávají v lahvích ve zkapalnûném sta-
vu. ProtoÏe pfii provozu mÛÏe b˘t pfiekroãena jejich kritická teplota, kdy do-
jde ke zmûnû kapaliny na plyn, musí b˘t pro jejich skladování pouÏívány
vysokotlaké lahve podobné tûm pro stlaãené plyny. 

3.1.4 Lahve na zkapalněné plyny s nízkým tlakem
Plyny, které mají nízk˘ tlak par, jako napfi. LPG (propan a propan-butan)
nebo chladiva, se dodávají v tzv. nízkotlak˘ch lahvích. Tyto lahve ãasto 
b˘vají svafiované.



3.2 Rozdûlení tlakov˘ch lahví dle pouÏitého materiálu

3.2.1 Ocelové – nejãastûji pouÏívan˘ druh tlakové lahve. 

3.2.2 Hliníkové, resp. z hliníkov˘ch slitin – pouÏívají se buì kvÛli své niÏ‰í
hmotnosti, nebo v pfiípadech, kdy plyn by zpÛsobil korozi lahve nebo jinak
reagoval s ocelí.

3.2.3 Kompozitové – pouÏívají se v pfiípadû poÏadavku na velmi nízkou
hmotnost (napfi. záchranáfii). Je v˘raznû draÏ‰í neÏ ocelová lahev.

Pro vût‰í objemy dodávek se lahve spojují do tzv. svazkÛ. Svazek je nûko-
lik lahví (nejãastûji 12) propojen˘ch potrubím a upevnûn˘ch v rámu na pÛ-
dorysu palety. Se svazkem se manipuluje pomocí vysokozdviÏného vozíku.

4. V˘roba tlakov˘ch lahví

4.1 Beze‰vé ocelové lahve

V˘roba ocelov˘ch tlakov˘ch lahví se uskuteãÀuje metodou zpûtného pro-
tlaãování, protahování za tepla. Pro v˘robu je pouÏíván ãtvercov˘ nebo
kruhov˘ vstupní materiál, ohfiívan˘ pomocí indukãní pece. Zpûtné protla-
ãování se provádí pomocí svislého hydraulického lisu. 
Uzavfiení se provádí na speciálním tváfiecím stroji „Kotrubãík“ nebo tech-
nologii autospin. Tepelné zpracování lahví je provádûno v prÛbûÏn˘ch pe-
cích. Lahev se opracovává v souladu s pfiíslu‰n˘m v˘kresem, provádí se
opracování v‰ech ploch hrdla a zhotovují se závity. Následuje hydraulická
tlaková zkou‰ka vodou. 
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Na v‰ech lahvích jsou pfied expedicí nebo v prÛbûhu v˘roby provedeny
zkou‰ky a kontroly:

– kontrola tlou‰Èky stûny na ultrazvukovém zafiízení,
– kontrola tvrdosti na tepelnû zpracovan˘ch lahvích pro ovûfiení

dosaÏen˘ch mechanick˘ch hodnot,
– hydraulická tlaková zkou‰ka.

Z kaÏdé v˘robní dávky je vybrána jedna lahev, která je roztrÏena pomocí
destrukãního tlaku a z kaÏdé v˘robní dávky je vybrána jedna lahev, která
je rozfiezána a odeslána do nezávislé zku‰ebny na mechanické zkou‰ky
(tahová zkou‰ka, zkou‰ka vrubové houÏevnatosti, apod.).

4.2 Hliníkové lahve

Pro v˘robu lahví z hliníku jsou základní vstupní materiály ve formû socho-
ru nebo trubky. PrÛbûh v˘roby je obdobn˘ jako u ocelov˘ch lahví. Nejvût-
‰í rozdíl v porovnání s ocelovou lahví je v tepelném zpracování a paramet-
rech obrábûní, teplotách ohfievu pfii zahrdlování a lisování, kdy jsou teplo-
ty v˘raznû niÏ‰í. Tyto rozdíly jsou dány fyzikálními vlastnostmi hliníku.
Lahve z hliníku se vyznaãují nízkou hmotností, ale také men‰ím pracovním
tlakem. Zku‰ební tlak je 300 barÛ. 

4.3 Kompozitové lahve

Kompozitová lahev se skládá ze dvou ãástí: jádra (lineru) a ovinu. Jako
jádro se pouÏívá ocel, hliník, plast. V˘roba ocelového jádra je totoÏná
s v˘robou ocelové lahve. Vstupním materiálem pro v˘robu jádra kompo-
zicov˘ch lahví z oceli je sochor nebo trubka. Po nahfiátí na tváfiecí teplotu
se z nûj pomocí lisu vyrobí pfiíslu‰n˘ polotovar. Ten prochází ultrazvuko-
vou kontrolou a po zkrácení putuje polotovar na zahrdlení a nasledné 
tepelné zpracování, po nûmÏ následuje vnitfiní a vnûj‰í otr˘skání
a kontrola tvrdosti. Po kontrole na tvrdomûru postupuje lahev do obrábû-
cího centra, na kterém se opracuje hrdlo na poÏadovan˘ rozmûr a vytvofií
se v nûm závit. Po tûchto procesech následují vnitfiní kontroly, ultrazvu-
ková zkou‰ka, oãi‰tûní povrchu a pak ovíjení karbonov˘mi vlákny spe-
ciální technologií. Karbonová vlákna se navíjejí v kaÏdé vrstvû v jiném
smûru a kaÏdá vrstva se opatfií epoxidovou pryskyfiicí pro dokonalé 
slepení jednotliv˘ch vláken a vrstev k sobû. Takto ovinutá lahev se pfie-
souvá na tepelné zpracování, ve kterém se zajistí dokonalé pfiilnutí vlá-
ken k sobû. Potom se kvalita ovûfií vizuální kontrolou. Po namontování
ventilu prochází vizuální kontrolou vnitfiku a pak se expeduje. Nûkteré 
typy lahví se je‰tû opatfiují povrchovou ochranou pomocí plastu, která 
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zabraÀuje pfiípadnému po‰kození uhlíkov˘ch vláken na povrchu lahve pfii 
manipulaci. 

5. Znaãení lahví

5.1 Znaãení raÏením

KaÏdá lahev je znaãena pfiedepsan˘mi údaji na vrchlíku lahve. 

Znaãení se provádí v souladu s v˘kresem znaãení. 

5.2 Barevné znaãení

V âeské republice jsou tlakové lahve pro technické a medicinální plyny
znaãeny dle âSN EN 1089-3 
Norma âSN EN 1089-3 platí pro technické a medicinální plyny s v˘jimkou
lahví pro topn˘ plyn a hasicí pfiístroje a stanovuje pouze oznaãení vrchlíku
lahve. Oznaãení válcové ãásti není normou stanoveno. Aby bylo dosaÏe-
no jednotného barevného oznaãení válcové ãásti lahví pro uÏivatele, sjed-
notili se ãe‰tí v˘robci sdruÏeni v âATP na barevném znaãení. Specifikace
znaãení vrchlíku a válcové ãásti lahve pro technické a medicinální plyny
jsou uvedeny v tabulce ã. 1. Barevné znaãení vlastností plynÛ, které jsou
obsahem lahve (hofilavé, oxidující, toxické atd.) slouÏí pro orientaci na vût-
‰í vzdálenost, na niÏ oznaãení etikety není ãitelné.
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modrá modrá

bílá bílá

Oxid dusn˘ medicinální

hnûdá hnûdá
(jasnû (jasnû
zelená) zelená)
hnûdá hnûdá
(‰edá) (‰edá)

Helium

‰edá ‰edá

‰edá ‰edá

Oxid uhliãit˘

jasnû jasnû
zelená zelená

‰edá ‰edá

Smûs argon/oxid uhliãit˘

ãerná ãerná

tmavû tmavû
zelená zelená
(‰edá) (‰edá)

Dusík

bílá bílá

bílá bílá

Kyslík medicinální

tmavû tmavû
zelená zelená

hnûdá hnûdá
(‰edá, (‰edá)
tm. zelená) tm. zelená)

Argon

ka‰tanová ka‰tanová

ka‰tanová ka‰tanová
(bílá, (‰edá)
‰edá)

Acetylen

ãervená ãervená

ãervená ãervená

Vodík

jasnû jasnû
zelená zelená
‰edá ‰edá
(jasnû (jasnû
zelená) zelená)

Xenon, Krypton, Neon

bílá bílá

modrá modrá
(‰edá) (‰edá)

Kyslík

Tabulka ã. 1
Stávající stav Nov˘ Stávající stav Nov˘

Ïlutá Ïlutá

‰edá ‰edá

Chlorovodík

Barva podle normy ãíslo RAL název podle RAL

Ïlutá 1018 zinková ÏluÈ

ãervená 3000 ohnivá ãerveÀ

svûtle modrá 5012 svûtlá modfi

jasnû zelená 6018 Ïlutá zeleÀ

ka‰tanová 3009 ka‰tanová ãerveÀ

bílá 9010 ãistá bûloba

Barva podle normy ãíslo RAL název podle RAL

modrá 5010 enciánová modfi

tmavû zelená 6001 smaragdová zeleÀ

ãerná 9005 hluboká ãerÀ

‰edá 7037 prachová ‰eì

hnûdá 8008 olivová hnûì
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Ochrann˘ nátûr je aplikován ve dvou krocích. Nejdfiíve je nanesen základ-
ní nátûr, kter˘ je vytvrzen, a následnû je nanesen vrchní nátûr. V pfiípadû
potfieby barevného odli‰ení vrchlíku je tento nastfiíkán tfietí vrstvou nátûru.

5.3 Znaãení pomocí etiket ADR a CLP

V âeské republice jsou tlakové lahve pro technické a medicinální plyny
oznaãeny etiketou podle poÏadavku CLP (Classification, Labelling and 
Packaging of substances and mixtures) a dopravních pfiedpisÛ ADR. 
PoÏadavky CLP jsou zakotveny v Nafiízení Evropského parlamentu a Ra-
dy (ES) ã. 1272/2008, ze dne 16. prosince 2008, o klasifikaci, oznaãování
a balení látek.

Vzor etikety acetylenu s oznaãením nebezpeãného zboÏí splÀuje poÏa-
davky CLP a dopravních pfiedpisÛ ADR. 

Etiketa obsahuje:
– ãíslo UN, ES; 
– standardní vûty o nebezpeãnosti podle CLP (H), pokyny pro 

bezpeãné zacházení podle CLP (P); 
– úpln˘ název a popis plynu (sloÏení) podle ADR; 
– bezpeãnostní znaãení ADR a CLP; 
– název, adresu, telefonní ãísla a dal‰í informace v˘robce.

Vzor etikety pro acetylen. 
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6. Lahvové uzavírací ventily 

Nedílnou souãástí tlakové lahve pro technické plyny je uzavírací ventil. Ten
slouÏí k plnûní a vypou‰tûní obsahu tlakové lahve a musí udrÏet lahev tûs-
nou, je-li uzavfien. Jeho základní funkcí je rovnûÏ zajistit tûsné a bezpeãné
pfiipojení s plnící stanicí a také spojení s následujícími vysokotlak˘mi prvky
plynového distribuãního systému pfii vyprazdÀování lahve. Tûmi jsou pfie-
dev‰ím lahvové redukãní ventily nebo vysokotlaké pfiipojovací hadice ãi
spirály, které se montují k normované pfiípojce ventilu. Mezi volitelné funk-

ce lahvového ventilu pak lze zafiadit moÏnost
udrÏení zbytkového tlaku v lahvi pomocí tzv.
RPV (residual pressure valve), moÏnost vyba-
vení prÛtrÏnou membránou nebo omezova-
ãem prÛtoku pro havarijní stavy. Nejvy‰‰í uÏit-
nou hodnotu pak nabízí tzv. kombinované ne-
boli téÏ integrované ventily, které ve své
konstrukci integrují funkce uzavírací armatury
a regulátoru tlaku, pfiípadnû také prÛtoku.
K ochranû uzavíracího nebo kombinovaného
ventilu pfii manipulaci s lahví slouÏí ochrann˘
klobouãek lahve nebo otevfien˘ ochrann˘ 
tfimen.

Lahvov˘ uzavírací ventil

Hlavní části uzavíracího ventilu (viz obrázek)

Tělo (1) je nejãastûji vyrobeno z mosazi, pro medicínské aplikace je po-
chromované. Základní tvar se získává zápustkov˘m kováním za tepla. Dal-
‰í tvarové detaily pak vznikají pfiesn˘m obrábûním na obrábûcích centrech.
Tûlo umoÏÀuje montáÏ ostatních konstrukãních dílÛ a vlastní pfiipojení 
celého uzavíracího ventilu do tlakové lahve. Souãástí tûla je normované
v˘stupní pfiipojení, nejãastûji závit. Na viditelné ãásti povrchu tûla jsou vy-
raÏeny nutné identifikaãní údaje ventilu, jako napfi. oznaãení v˘robce, da-
tum v˘roby, druh pracovního média, pracovní tlak, pouÏité typy a velikosti
závitÛ apod.
Kuželka (2) spolu se sedlem ventilu zaji‰Èuje vnitfiní utûsnûní uzavírací arma-
tury. Je vyrábûna ze speciálních tûsnících materiálÛ, kompatibilních s plyny
v lahvích. Po pfiitlaãení na sedlo vytváfií tûsn˘ spoj a uzavírá prÛtok plynu.
Vřeteno (3) pfiená‰í rotaãní pohyb z ovládacího koleãka na ‰roub, kter˘
spolu s vodící maticí vytvofií potfiebn˘ posuvn˘ pohyb.



Vodící matice (4) spolu s vfietenem slouÏí k pfievodu rotaãního pohybu
ovládacího koleãka na pfiímoãar˘ pohyb kuÏelky vÛãi sedlu. 
Ovladač (5) umoÏÀuje základní obsluhu uzavíracího ventilu. Krytka ovla-
daãe mÛÏe sv˘m barevn˘m rozli‰ením indikovat typ plynu a vût‰inou ob-
sahuje i logo majitele tlakové lahve. Ovladaã splÀuje ergonomická kritéria
a jeho velikostí je definován utahovací moment ventilu. Je-li ovladaã vyro-
ben z plastu, obsahuje vÏdy ve své konstrukci kovovou ãást, která samo-
statnû musí zajistit uzavíratelnost ventilu napfi. dojde-li k poÏáru a úplnému
roztavení plastové ãásti.

Schéma uzavíracího ventilu

Těsnící prvky (6) nepropustnû oddûlují jednotlivé prostory vnitfiní ãásti
ventilu. Jsou to zejména O-krouÏky ze speciálních materiálÛ. Ty musí b˘t
vÏdy kompatibilní s aktuálním pracovním médiem.
Přípojka ventilu (7) slouÏí k tûsnému a bezpeãnému spojení s plnící sta-
nicí nebo s odbûrn˘m systémem. Z dÛvodu zaji‰tûní kvalitní a bezpeãné
funkce jsou jednotlivé ventily konstrukãnû rÛzné pro odli‰né typy plynÛ
a pro rÛzné plnící tlaky. Aby nemohlo dojít k zámûnû, jsou tvar pfiípojky
a její závit definovány normou a li‰í se dle typu plynu v lahvi a také jsou od-
li‰né pro lahve urãené pro 200 barÛ a 300 barÛ.

Volitelné souãásti uzavíracího ventilu

Ventil zbytkového tlaku RPV (8) je zafiízení pro zachování zbytkového
tlaku v lahvi pfii jejím vyprazdÀování (cca 4 bary), ãímÏ chrání vnitfiní pro-
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stor tlakové lahve proti zneãi‰tûní z vnûj‰ího prostfiedí a pfiípadné korozi.
Tím je zvy‰ována Ïivotnost lahve a zaji‰Èována ãistota plynu. Zbytkov˘ tlak
nepfiedstavuje pro uÏivatele lahve ztrátu plynu, neboÈ jeho velikost je tak
nízká, Ïe uÏ lahev stejnû nelze pro bûÏné aplikace vyuÏít.
Průtržný disk (membrána) (9) zaji‰Èuje bezpeãné odtlakování lahve
v pfiípadû, Ïe tlak pfiesáhne nastavenou bezpeãnou hodnotu. SlouÏí jako
pojistka proti pfiekroãení urãeného maximálního tlaku. Tato funkce se nej-
ãastûji vyuÏívá pro oxid uhliãit˘. Pojistka je vybavena plastovou krytkou
s oznaãením hodnoty tlaku. Krytka je zároveÀ indikátorem funkce, neboÈ
se pfii uvedení do funkce poru‰í a upozorní tím na existenci havarijního sta-
vu a nutnost v˘mûny protrÏeného disku.

V nûkter˘ch pfiípadech se ventily vybavují filtry pro zamezení prÛniku me-
chanick˘ch neãistot do lahve. BûÏné je pouÏití tzv. stoupacích trubek. Jed-
ná se o trubku, vycházející ze spodní ãásti ventilu uvnitfi lahve, která do-
sahuje aÏ ke dnu lahve. VyuÏití je tam, kde je vyÏadován odbûr plynu ode
dna, napfi. CO2, smûsi Ar/CO2, LPG. Trubky mohou b˘t plastové nebo ko-
vové dle specifikací majitele lahve. Jejich úkolem je omezit prÛtok pod kri-
tickou hodnotu v pfiípadû, kdyby do‰lo k destrukci tûla ventilu napfi. jeho
uraÏením, nebo dojde-li k náhlému a úplnému otevfiení ventilu. JiÏ zmínû-
né omezovaãe prÛtoku jsou bezpeãnostním prvkem.

Ovládání uzavíracího ventilu spoãívá v pfievodu rotaãního pohybu ovládací-
ho koleãka na pohyb pfiímoãar˘, kter˘ je vyuÏit pro pfiitlaãení ãi uvolnûní ku-
Ïelky vÛãi sedlu, ãímÏ je zabránûno nebo naopak umoÏnûno prÛtoku plynu.
Tento prÛtok je moÏno v omezené mífie ventilem kvantitativnû fiídit.
K pfievodu rotaãního pohybu na pfiímoãar˘ je pouÏit závitov˘ spoj. Základ-
ním konstrukãním prvkem uzavíracích ventilÛ je pak sedlo a kuÏelka, které
spolu zaji‰Èují vnitfiní tûsnost. Ovládání ventilu se provádí ruãnû. V pfiípadû,
Ïe ventil není po‰kozen, dovoluje vnitfiní mechanismus spolu s ovladaãem
jeho snadné manuální otevfiení a tûsné uzavfiení. Není doporuãeno pouÏí-
vat nástroje. Nelze li ventil u naplnûné lahve ruãnû otevfiít, je vhodné lahev
viditelnû oznaãit a vrátit dodavateli jako vadnou. Není rovnûÏ pfiípustné lah-
vov˘ ventil zahfiívat otevfien˘m ohnûm ãi zdroji sálavého tepla.

Pfied pouÏitím tlakové lahve má uÏivatel za povinnost zkontrolovat ãistotu
a neporu‰enost v˘stupní pfiípojky ventilu. Lahev s po‰kozen˘m ãi zneãi‰tû-
n˘m ventilem nesmí b˘t uvedena do provozu. Po napojení a tûsném dota-
Ïení pfiípojného zafiízení (vysokotlaká hadice tlakové stanice, lahvov˘ re-
dukãní ventil...) je doporuãeno ventil nejdfiíve lehce pootevfiít a teprve po vy-
rovnání tlakÛ otevfiít naplno. Tímto postupem se omezí riziko tlakového
‰oku a potenciální hrozby dÛsledkÛ adiabatické komprese. Po vyprázdnû-



ní lahve je pak doporuãeno ventil tûsnû uzavfiít a ponechat pfiitom v lahvi
zbytkov˘ pfietlak (uzavírací ventily s RPV ãlenem toto zaji‰Èují automaticky). 

Samostatnou kapitolou jsou pak jiÏ zmiÀované kombinované (integrova-
né) ventily (viz obrázek). Kombinovan˘ ventil zaji‰Èuje v‰echny funkce
ventilÛ uzavíracího a redukãního. Jeho pfiedností je, Ïe uÏivatel nepfiichází
do styku s médiem za vysokého tlaku, ale vÏdy jen s tlakem dle nastavení
na regulátoru. Tak jako klasické lahvové redukãní ventily zaji‰Èuje regulá-
tor kombinovaného ventilu dostupnost média o poÏadovan˘ch paramet-
rech (vhodn˘ tlak pro kyslík, acetylen, dusík apod. a prÛtok pro argon
a smûsi argon/oxid uhliãit˘). K uÏivatelskému pfiipojení pak slouÏí nejãas-
tûji rychlo-spojovací mechanismy nebo klasické nízkotlaké hadicové pfií-
pojky. Souãástí kombinovan˘ch ventilÛ pro acetylen pak b˘vá pojistka pro-
ti zpûtnému ‰lehnutí s uzávûrou plamene.

Ovládání kombinovaného ventilu pro prÛmyslové aplikace se fiídí stejn˘mi
základními principy jako ventilu uzavíracího. Ovládací regulaãní ‰roub re-
dukãního ventilu pak musí b˘t pfied otevfiením uzavírací armatury vy‰rou-
bován tak aby byl redukãní ventil uzavfien. Teprve po vyrovnání tlakÛ a po
plném otevfiení uzavíracího ventilu nastaví uÏivatel pfiíslu‰n˘ v˘stupní tlak
ãi prÛtok a zahájí tak odbûr plynu.

14

Pfiíklady aplikace kombinovan˘ch ventilÛ pro technické a medicinální plyny 

Kombinované ventily se ãasto pouÏívají na lahvích s medicinálními plyny,
pfiedev‰ím s kyslíkem. Malé lahve s kyslíkem pouÏívají záchranáfii
v sanitkách, lze se s nimi setkat pfii transportu pacientÛ a na urgentním pfií-
jmu v nemocnicích a také pfii domácí péãi pacientÛ postiÏen˘ch respiraã-
ními nemocemi. Tato vysoce ergonomická zafiízení se vyznaãují nenároã-
ností obsluhy tak, aby nenaru‰ovala hladk˘ zásah lékafie. V˘stupní prÛtok
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u tûchto ventilÛ je jednoznaãnû identifikovateln˘ a je nastavován stupÀo-
vit˘m pootoãením ovladaãe regulaãního ‰roubu regulátoru. S kombinova-
n˘mi ventily se setkáváme také na palubách letadel pro nouzovou dodáv-
ku kyslíku.

7. Plnûní plynÛ do tlakov˘ch lahví

Plnûní plynÛ do tlakov˘ch lahví musí probíhat v autorizovan˘ch plnírnách.
Plnící systémy obsahují kromû hlavních prvkÛ jako je ãerpadlo, odpafiovaã
a plnící zafiízení, mnoho bezpeãnostních prvkÛ. Jsou to mechanické po-
jistné ventily, elektronické vypínaãe a senzory, v˘vûvy a analyzátory.

Tlakové lahve se pfied plnûním kontrolují co do kompletnosti, stavu venti-
lu, ãistoty, oznaãení, Ïivotnosti a platnosti tlakové zkou‰ky.

Plnûní plynÛ se dá rozdûlit na tyto zpÛsoby:
– plnûní plynÛ v závislosti na tlaku a teplotû,
– plnûní plynÛ dle hmotnosti (gravimetrická metoda).

7.1 Plnûní tlakov˘ch lahví v závislosti na tlaku a teplotû

Vût‰ina vzdu‰n˘ch plynÛ (dusík, kyslík, argon) se plní pomocí ãerpadla
z kryogenních zásobníkÛ. Kapalina se pfiemûÀuje na plyn v odpafiovaãích.
V prÛbûhu plnûní se mûfií tlak a teplota v plnûn˘ch lahvích. Dle fyzikálních
zákonÛ s narÛstajícím tlakem roste v lahvi také teplota plynu. Garantova-
n˘ tlak v lahvi 150 / 200 / 300 barÛ je mûfien pfii 15°C. To znamená, Ïe po-
kud je lahev na slunci nebo v teplé místnosti, tlak plynu v lahvi je vy‰‰í
a naopak v zimû je tlak plynu v lahvi, pfii stejném obsahu plynu, niÏ‰í.



7.2 Plnûní tlakov˘ch lahví dle hmotnosti

Tato metoda se nejãastûji pouÏívá pro plnûní tûchto pod tlakem zkapalnû-
n˘ch plynÛ:

– oxid uhliãit˘ (CO2), 
– oxid dusn˘ (N2O), 
– LPG plyny (propan, propan-butan, propylen), 
– amoniak (NH3), 
– chlor (Cl). 

Tlaková lahev se plní na váze do dosaÏení poÏadované hmotnosti. 
Tato metoda se nûkdy pouÏívá pro velice pfiesné míchání smûsí plynÛ.

16
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7.3 Plnûní tlakov˘ch lahví acetylenem

S ohledem na fyzikálnû-chemické vlastnosti acetylenu, hlavnû jeho ‰iroké
oblasti v˘bu‰nosti ve smûsi se vzduchem (cca 2 % – 80 % obj.) a jeho ne-
stabilitû pfii tlaku nad 1,5 bar, se tlakové lahve na acetylen sv˘m provede-
ním podstatnû li‰í od ostatních lahví. Vnitfiní prostor tûchto lahví je vyplnûn
porézní hmotou nasycenou rozpou‰tûdlem, ve kterém je acetylen absor-
bován.
Hlavním úãelem porézní hmoty je zabránûní iniciace a rozkladu acetylenu
a zamezení havárie lahve.

Porézní hmota v lahvích mÛÏe b˘t:
– monolitická (litá) – tvofií pevn˘ produkt vytvofien˘ vzájemnû 

reagujícími materiály, pfiípadnû materiály spojen˘mi pojivem, nebo
– nemonolitická (sypaná) – obsahuje zrnité nebo vláknité materiály

bez pfiísady pojiva

Pfiíãn˘ fiez acetylenovou lahví s monolitickou porézní hmotou

V souãasné dobû se pouÏívají pfieváÏnû monolitické bezazbestové poréz-
ní hmoty.

Tyto porézní hmoty sv˘mi vlastnostmi umoÏÀují míru plnûní 180 aÏ 200 g
acetylenu na litr objemu lahve. Standardní náplÀ acetylenu v lahvi dle ve-
likosti lahve je v pfiiloÏené tabulce. 

Obsah acetylenu v lahvích
velikost lahve (l) 10 20 40 50

mnoÏství C2H2 (kg) 1,8 4 8 10



Rozpou‰tûdlo je kapalina absorbovaná porézní hmotou, schopná rozpou-
‰tût a uvolÀovat plynn˘ acetylen. Jako rozpou‰tûdlo se pouÏívá pfieváÏnû
aceton pfiípadnû DMF – dimethylformamid. MnoÏství rozpou‰tûdla v lahvi
je stanoveno pomûrem (acetylen/rozpou‰tûdlo) pro kaÏd˘ typ porézní
hmoty na základû její vlastností. 

Napfi. u dnes bûÏnû pouÏívan˘ch porézních hmot je mnoÏství plnûní ace-
tonu 0,31 kg na litr objemu lahve (napfi. v lahvi o objemu 50 litrÛ je15,5 kg
acetonu). 

7.3.1 Výroba a plnění acetylenu
PrÛmyslov˘ acetylen plnûn˘ do lahví se ve v˘robnách acetylenu vyrábí 
reakcí karbidu vápníku s vodou v generátorech (vyvíjeãích). Dále se ace-
tylen chemicky ãistí, su‰í a následnû plní do lahví pomocí kompresoru.
Lahve jsou pfiipojeny k plnícímu zafiízení.

Pfii plnûní lahví vzrÛstá tlak na maximální hodnotu komprese (max. v˘tlak
kompresoru) 25 barÛ pfii vnûj‰í teplotû = >10 °C.

Rychlost plnûní acetylenu do lahví je oproti plnûní vzdu‰n˘ch plynÛ po-
mûrnû malá a závisí na v˘robní kapacitû technologického zafiízení plníren
(v˘kon kompresoru, poãet plnûn˘ch lahví) a zpÛsobu chlazení. Doba na-
plnûní 50 l lahve, kde mnoÏství náplnû acetylenu je 10 kg, je v fiádu hodin. 

7.3.2 Základní informace a doporučení 
Acetylenové lahve se plní dle hmotnosti (tlak je pouze orientaãní hodnota).
Plnicí tlak v lahvi po naplnûní a po dobû potfiebné k dosaÏení rovnováÏné-
ho stavu s okolní teplotou (tato doba je cca 24 hodin po plnûní) je 18 barÛ
pfii teplotû prostfiedí 15 °C.

Vzhledem k pfiítomnosti tûkavého rozpou‰tûdla je moÏno odebírat (vy-
pou‰tût) acetylen z lahve o velikosti 40 nebo 50 litrÛ a za teploty 15 °C
v maximálním krátkodobém mnoÏstvím 1000 litrÛ/h. Nad tuto hodnotu mÛÏe
docházet ke strhávání rozpou‰tûdla (acetonu) a jeho stfiíkání z ventilu lah-
ve. Pfii niÏ‰í teplotû se maximální moÏné odebírané mnoÏství sniÏuje.
Je zakázáno pfii práci s acetylenem pouÏívat mûì, stfiíbro a jeho slitiny (ob-
sahující více neÏ 70 % mûdi a více neÏ 50 % stfiíbra), aby se zamezilo tvor-
bû acetylidÛ, které jsou velmi nestabilní a v˘bu‰né. Pfii spojování dílÛ pro
rozvod acetylenu pájením nesmí hmotnostní objem stfiíbra v pájce pfiesáh-
nout 46 % a mûdi 37 %.

Je zakázáno pfieãerpávat (pfiepou‰tût) acetylen z plné lahve do prázdné.
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Lahve je moÏné skladovat pouze na místech vzdálen˘ch od tepeln˘ch
zdrojÛ.

8. Manipulace, skladování

8.1 V‰eobecné zásady

Pro manipulaci a skladování tlakov˘ch lahví s plyny musí b˘t splnûny pod-
mínky stanovené zákonn˘mi normami z oblasti Ïivnostenského podnikání,
bezpeãnosti práce, poÏární ochrany, nakládání s nebezpeãn˘mi chemick˘-
mi látkami, dopravy nebezpeãného zboÏí, distribuce léãiv, pfiíslu‰n˘mi tech-
nick˘mi normami.

Základní pravidla pro vybavení a technick˘ stav tlakov˘ch lahví:
– kaÏdá lahev musí mít pfiedepsané znaãení (viz kap. 5),
– kaÏdá lahev musí mít platnou periodickou zkou‰ku. Kontrola 

dodrÏování lhÛt pro tlakové zkou‰ky nádob je provádûna v plnírnách, 
– lahve, vãetnû uzavíracích ventilÛ a v˘stroje, nesmûjí b˘t po‰kozené.

8.2 Manipulace s tlakov˘mi lahvemi

Tlakové lahve je moÏno pfii manipulaci koulet (jednotlivû) nebo pfiepravo-
vat na ruãních vozících nebo v paletách pomocí vysokozdviÏn˘ch vozíkÛ. 

– Lahve s kyslíkem je nutno zabezpeãit proti styku s mastnotou 
(pozor na mastné ruce, rukavice, odûv atp.).

– Ventil na lahvi je nutno otevírat ãi zavírat pomalu a postupnû. 
(Po jednom otoãení koleãka je ventil zcela otevfien). Nesmí se
pouÏívat Ïádná mazadla ani náfiadí.

– V prostoru skladu a jeho tûsné blízkosti se nesmí odpou‰tût plyn 
z lahve do okolní atmosféry a tím vytváfiet hrozbu vzniku nebez-
peãn˘ch koncentrací plynovzdu‰n˘ch smûsí. 

– Pfii manipulaci s lahví (pfiená‰ení, pfiemísÈování, pfiekládání) musí
b˘t nasazen snímateln˘ kryt ventilu (klobouãek) nebo trval˘ kryt,
aby pfii pádu lahve nemohl b˘t ventil po‰kozen. 

– Pfiená‰et lahve o celkové hmotnosti vût‰í neÏ 50 kg smûjí nejmé-
nû dvû osoby (pouze muÏi), fyzicky pro tuto práci zpÛsobilé. Lah-
ve se pfii pfiená‰ení nesmí drÏet za snímateln˘ ochrann˘ klobouãek.

– Pro manipulaci, pfiemísÈování, dopravu, skladování a vyprazdÀo-
vání plynÛ z lahví platí podmínky Místního provozního fiádu. 



8.3 PouÏívání / vyprazdÀování tlakov˘ch lahví

Pfied pouÏitím tlakové lahve se musí zkontrolovat její stav v rozsahu poky-
nÛ k obsluze. Plyny se mohou vypou‰tût z tlakové lahve do potrubí a jin˘ch
zafiízení dimenzovan˘ch na niÏ‰í tlak pouze pfies redukãní ventil urãen˘
a oznaãen˘ pro dan˘ plyn a nastaven˘ na pfiíslu‰n˘ v˘stupní tlak.
Technologická zafiízení pro vyprazdÀování lahví (napfi. tlakové stanice,
funkãní spojení) jsou vyhrazen˘mi plynov˘mi zafiízeními a stanoven˘mi v˘-
robky v souladu s platn˘mi zákony.
Není-li moÏno vypou‰tût plyny na místû spotfieby pro závadu ventilu nebo
jinou závadu a nebude-li ohroÏena bezpeãnost pfii dopravû, musí se ná-
doby vrátit do plnírny (opravny) nebo obchodního skladu s upozornûním na
zji‰tûnou závadu. 

Po pouÏití tlakové lahve se musí ventil tûsnû uzavfiít a v pfiípadû pouÏití hofi-
lav˘ch, toxick˘ch nebo Ïírav˘ch plynÛ (vyjma acetylenu a vodíku) se 
pfiípojka ventilu pojistí závûrnou maticí s tûsnûním. Vyprázdnûné tlakové
lahve musí mít zbytkov˘ tlak nejménû 0,5 bar (0,05 MPa).

VyprazdÀování lahví se nesmí urychlovat bezprostfiedním ohfiíváním otev-
fien˘m ohnûm. Je dovoleno pouÏít jen takov˘ zpÛsob ohfievu (napfi. ohfiev
nízkoteplotními záfiiãi s povrchovou teplotou niÏ‰í neÏ 100 °C, tepl˘m vzdu-
chem nebo vodní lázní), pfii kterém povrchová teplota nádoby nepfiekroãí
kritickou teplotu u zkapalnûn˘ch plynÛ a teplotu 50 °C u ostatních plynÛ.
Nádoby s chlorem se nesmûjí ohfiívat nebo ochlazovat stfiíkáním vodou.

8.4 UloÏení a umístûní tlakov˘ch lahví (nejedná se o skladování) na
pracovi‰tích

Tlakové lahve musí b˘t vÏdy zaji‰tûny vhodn˘m zpÛsobem proti nárazu
a pádu napfi. fietízkem. Prázdné nádoby musí b˘t ukládány za stejn˘ch
podmínek jako plné nádoby. Zásobní i prázdné nádoby opatfiené sníma-
teln˘m klobouãkem musí mít tento klobouãek nasazen˘.

Vzdálenost tlakov˘ch lahví od topn˘ch tûles a sálav˘ch ploch musí b˘t ta-
ková, aby teplota povrchu lahví nepfiekroãila u zkapalnûn˘ch plynÛ kritic-
kou hodnotu teploty a u ostatních plynÛ hodnotu 50 °C. Od zdrojÛ otevfie-
ného ohnû musí b˘t tlakové lahve vzdáleny nejménû 3 m.
V jedné provozní místnosti umístûné ve vícepodlaÏním objektu mÛÏe b˘t
nejv˘‰e 12 nádob (pfiepoãteno na nádoby s vodním objemem 50 litrÛ) se
stejn˘m nebo jin˘m druhem plynu. JestliÏe poÏární úsek obsahuje více
provozních místností, nesmí b˘t celkov˘ poãet nádob v jednom poÏárním
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úseku vût‰í neÏ 24 (pfiepoãteno na nádoby s vodním objemem 50 litrÛ).
V jedné provozní místnosti umístûné v jednopodlaÏním objektu není pro
netoxické a neÏíravé plyny poãet nádob omezen, jestliÏe mezi jednotliv˘-
mi skupinami nádob (u hofilav˘ch a hofiení podporujících plynÛ mÛÏe b˘t ve
skupince maximálnû 6 nádob, u ostatních plynÛ maximálnû 24 nádob) je
vzdálenost nejménû 10 m.
Zakazuje se umísÈovat provozní a zásobní nádoby na místa, kde mohou
pfiedstavovat bezpeãnostní rizika, napfi. v bytech, ve sklepích a suterén-
ních prostorech, v prÛchodech a prÛjezdech, na únikov˘ch cestách a scho-
di‰tích, na pÛdách, v kanceláfiích, ‰atnách, kuchyních, jídelnách, sociál-
ních zafiízeních, garáÏích, kotelnách, svûtlících, v objektech s hofilav˘mi
konstrukcemi, v nevûtran˘ch a obtíÏnû pfiístupn˘ch prostorech a na vefiej-
nû pfiístupn˘ch místech.

Pfiíklad zaji‰tûní tlakové lahve 
proti pádu 

Pfiíklad nesprávné manipulace –
tlaková láhev nezaji‰tûná proti 

pádu a umístûná u topného tûlesa

Pro umístûní nádob v laboratofiích platí âSN 01 8003.
Pro umístûní nádob k svafiování plamenem a fiezání kyslíkem platí vyhlá‰-
ka MV ã.87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky poÏární bezpeãnosti pfii
svafiování a nahfiívání Ïivic v tavn˘ch nádobách.

Pro umístûní nádob s oxidem uhliãit˘m a pro smûsi potravináfisk˘ch (v˘-
tlaãn˘ch) plynÛ v místnostech pro ãepování nápojÛ a ve sklepích urãen˘ch
pro skladování nápojÛ platí platné zákony a následující zásady.



V místnosti pro ãepování nápojÛ je dovoleno, jako souãást jednoho v˘ãep-
ního zafiízení, umístit jednu provozní nádobu s náplní smûsí (v˘tlaãn˘ch) po-
travináfisk˘ch plynÛ s vodním objemem nejv˘‰e 50 litrÛ. Ve sklepû urãeném
pro uskladÀování nápojÛ je dovoleno umístit nejv˘‰e 2 provozní a 2 zásob-
ní nádoby s náplní smûsí (v˘tlaãn˘ch) potravináfisk˘ch plynÛ.

8.5 Skladování tlakov˘ch lahví 

Jedná se o uloÏení vût‰ího mnoÏství tlakov˘ch lahví neÏ je povoleno mít na
pracovi‰ti nebo v provozním objektu. Skladování nádob je moÏné v jen
k tomu úãelu zfiízen˘ch skladech, vyhovujících ustanovením ãl. 10 âSN 07
8304. V˘stavba skladu tlakov˘ch lahví pfiípadnû jeho zfiízení z prostoru pro
jin˘ úãel, které je zmûnou uÏívání, podléhá stavebnímu fiízení vãetnû po-
souzení poÏární bezpeãnosti stavby, pfiíp. dal‰ích technick˘ch oblastí.

Sklady tlakov˘ch lahví se dûlí:
– dle fie‰ení obvodov˘ch stavebních konstrukcí a moÏnosti odvûtrá-

ní na uzavfiené a otevfiené, 
– dle kapacity na sklady tlakov˘ch lahví a malé sklady tlakov˘ch lahví.

9. Pfieprava, distribuce

9.1 Dopravní pfiedpisy

Plyny v lahvích jsou klasifikovány jako Nebezpeãné vûci, a jako takové se
jejich doprava fiídí evropskou legislativou (dohodou ADR). MoÏná jste se
setkali s nákladními i dodávkov˘mi automobily, které mûly vepfiedu
a vzadu oranÏové tabulky.

Tato vozidla pfieváÏejí zboÏí, jeÏ by mohlo b˘t v pfiípadû dopravní nehody
nebezpeãné, a tyto tabulky varují záchranné sloÏky pfied nebezpeãím. Po-
kud jste „v práci“, platí tato pravidla i pro vás a jste povinni je dodrÏovat.
NezapomeÀte na kontrolu!

JestliÏe pfiepravujete lahev s plynem ãistû pro domácí pouÏití soukromou
osobou, tyto pfiedpisy se na vás nevztahují. Pfiesto v‰ak musíte zajistit bez-
peãnou pfiepravu s ohledem na ostatní uÏivatele silnic a vefiejnost obecnû.

JestliÏe opravdu chcete dopravovat lahve v osobním autû, dodávce nebo
jiném uzavfieném vozidle, doporuãujeme vám dÛkladnû si prostudovat 
toto doporuãení a pfiísnû dodrÏovat bezpeãnostní pravidla.

22
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Jednoduchá pravidla bezpeãné pfiepravy
– Nekufite!
– Zkontrolujte fiádné uzavfiení ventilu lahve! 
– Je-li lahev vybavena klobouãkem ventilu, musí b˘t nasazen!
– Vûtrejte vozidlo / nechte okna otevfiená!
– Odmontujte taková zafiízení, jako jsou regulátory, hadice, 

hofiáky apod.!
– Zajistûte fiádné upevnûní v‰ech lahví, aby se nemohly bûhem 

jízdy pohybovat!
– Jeìte pfiímo do místa urãení!
– Nenechávejte lahve uvnitfi automobilu nebo na nevûtraném 

místû!
– Po pfiíjezdu do místa urãení lahve okamÏitû sloÏte, nebo 

pfii zastavení na del‰í dobu zÛstaÀte na vûtraném místû!

Lahve jsou velmi tûÏké a budou se pohybovat stejnou rychlostí jako va‰e
vozidlo. Na rozdíl od va‰eho vozidla v‰ak nejsou vybaveny Ïádn˘mi brz-
dami a nejsou-li zaji‰tûny, mohou se pfii brzdûní pohybovat vpfied
a zpÛsobit váÏné ‰kody, popfi. i zranûní.

Následky nehody, kdy lahve nebyly zaji‰tûny proti pohybu

Dbejte, aby v‰echny lahve byly fiádnû zaji‰tûny a nemohly se pohybovat.
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Tlakové lahve se nesmûjí dopravovat spoleãnû se Ïíravinami uloÏen˘mi
v rozbiteln˘ch obalech (napfi. sklenûn˘ch balonech).

Tlakové lahve s kyslíkem se nesmí dopravovat spoleãnû s mastn˘mi lát-
kami (napfi. mazadly, tuky apod.).

Tlakové lahve se nesmûjí dopravovat spoleãnû:
– s hofilav˘mi kapalinami, 
– s látkami v˘bu‰n˘mi 
– s pfiedmûty plnûn˘mi v˘bu‰n˘mi látkami.

Pro dopravu tlakov˘ch lahví zdvihacím zafiízením (jefiáby apod.) platí pfií-
slu‰né pfiedpisy. Jednotlivé nádoby lze zdvihat za klobouãek nebo ochran-
né zafiízení pouze v pfiípadû, Ïe jsou vybaveny ochrann˘m klobouãkem
otevfien˘m nebo ochrann˘m zafiízením konstruovan˘m a odzkou‰en˘m
pro tyto úãely.

Doprava tlakov˘ch lahví nákladními v˘tahy je dovolena jen za náleÏit˘ch
bezpeãnostních opatfiení. Tlakové lahve je nutno zajistit zejména proti pfie-
vrÏení a samovolnému posunutí.

Pro manipulaci a pfiepravu tlakov˘ch lahví lze pouÏít vysokozdviÏné moto-
rové vozíky a speciální palety, ve kter˘ch se tlakové lahve ukládají ve ver-
tikální poloze (svisle). Pfii pouÏívání motorov˘ch vozíkÛ k dopravû nádob
na plyny platí âSN 26 8805 a pfiedpisy související.
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9.2 Bezpeãnostní znaãky

– Bezpeãnostní znaãky oznaãují nebezpeãnost plynu. 
– Nikdy nepfiepravujte lahev s plynem, která není oznaãena 

nálepkou (bezpeãnostní znaãkou).
– Nálepka je jedin˘ zpÛsob správného oznaãení obsahu lahve.
– Seznamte se s v˘znamem bezpeãnostních znaãek a podle toho

s lahvemi zacházejte.

Hofilav˘ plyn
nebezpeãí vznícení a v˘buchu

Látka podporující hofiení
zvy‰uje nebezpeãí poÏáru

Nehofilav˘, netoxick˘ plyn
nebezpeãí smrti udu‰ením

Toxická látka *)

nebezpeãí smrti otravou

Îíravá látka
nebezpeãí smrti z popálenin

*) Lahve s toxick˘mi plyny by mûly b˘t pfiepravovány 
v˘hradnû v otevfien˘ch nebo k tomu urãen˘ch vozidlech!
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9.3 âinnost v nouzi

Pfiesné ãinnosti jsou závislé na typu dopravovaného plynu. JestliÏe v‰ak
zjistíte únik z lahve obsahující hofilav˘ plyn:

– je-li to moÏné a bezpeãné, pokuste se dostat svoje vozidlo na 
nûjaké izolované místo,

– minimalizujte potencionální zdroje vznícení,
– vûtrejte vozidlo, otevfiete dvefie,
– nepokou‰ejte se vstupovat do vozidla nebo zapínat zapalování,
– je-li to bezpeãné, pokuste se uzavfiít v‰echny pfiípadnû otevfiené 

ventily,
– pokuste se zajistit bezpeãnou vzdálenost osob,
– volejte TísÀové linky: Udejte jim svoji pfiesnou polohu a poãet a typ

lahví.

Následky poÏáru vozidla

Jedná-li se o únik nehofilavého, netoxického plynu, je nejlépe nechat plyn
bezpeãnû uniknout do ovzdu‰í v dobfie vûtrané oblasti. OpusÈte vozidlo
a zÛstaÀte v bezpeãné vzdálenosti.
V kaÏdém pfiípadû si vyÏádejte radu u svého dodavatele plynu.

9.4 Nakládka a vykládka

Lahve jsou tûÏké; 50litrová lahev s CO2 mÛÏe váÏit 90 kg i více. Zkontro-
lujte, zda va‰e vozidlo mÛÏe pojmout takovou hmotnost, aniÏ by bylo pfie-
tíÏeno, nebo aniÏ by to ovlivnilo ovladatelnost vozidla nebo jeho brzdûní.

UvaÏte, jak chcete naloÏit a vyloÏit lahve bez úrazu. Pád lahví je zvlá‰È ne-
bezpeãn˘, a mnoho lidí bylo zranûno pohybujícími se lahvemi jen proto, Ïe
nevzali v úvahu rizika manipulace s lahvemi.

Dopravujte jen minimální mnoÏství lahví, nezbytn˘ch k práci.
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Jakmile jsou lahve z vozidla venku, dodrÏujte tyto jednoduché zásady:
– nikdy se k volnû stojící lahvi neobracejte zády,
– nikdy se nepokou‰ejte zachytit padající lahev,
– noste ochrannou obuv, rukavice a br˘le,
– pokládejte lahve na pevn˘ a rovn˘ podklad,
– k pfiemístûní lahví pouÏívejte vozík.

Pfii pfiepravû lahví je velmi dÛleÏité pfiimûfiené vûtrání; ideální stav:
– pouÏívejte otevfiené vozidlo nebo vozidlo urãené k pfiepravû plynÛ,
– vozidlo by mûlo mít plynotûsnou pfiepáÏku, oddûlující fiidiãe od 

nákladu.

Optimální zpÛsob pfiepravy tlakov˘ch lahví

Mezi produkty bûÏnû pfiepravované ve vozidlech patfií napfi.:
– stlaãené plyny (O2, Ar, N2),
– rozpu‰tûné plyny (acetylen),
– zkapalnûné plyny (CO2, propan),
– medicinální stlaãen˘ kyslík,
– medicinální kapaln˘ kyslík – pouze pfienosné kontejnery pro 

domácí léãbu.

Pfiedpokladem pfiepravy lahví je:
– ãisté a uklizené vozidlo,
– pfiimûfiená velikost úloÏného prostoru k ochranû nákladu,
– vylouãení zdrojÛ vznícení,
– uloÏení ostatních uhlovodíkÛ, napfi. kanystru s kapaln˘m palivem 

nebo zaolejovan˘ch hadrÛ, vnû vozidla,
– vybavení vozidla pfiedepsan˘mi hasicími pfiístroji.

Pro plyny, které pfiebíráte, je tfieba získat bezpeãnostní list, pfiípadnû i písemné
pokyny.
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Nemáte-li otevfiené vozidlo nebo vozidlo urãené k pfiepravû plynÛ:
– nechte okna otevfiená,
– zkontrolujte zabezpeãení nákladu,
– nepfieváÏejte spolucestující,
– odstraÀte v‰echny látky, jeÏ mohou s plyny reagovat,
– fiiìte bezpeãnû.

10. ÚdrÏba tlakov˘ch lahví

Pro zaji‰tûní bezpeãného a spolehlivého provozu kovov˘ch tlakov˘ch lahví
k dopravû plynÛ je nutné provádût na nich nezbytnou údrÏbu, podobnû jako
u v‰ech technick˘ch zafiízení. To zahrnuje mnoho specifick˘ch a potfiebn˘ch
úkonÛ, které do znaãné míry eliminují ‰kody zpÛsobené dlouhodob˘m
a pfiípadnû i nesprávn˘m zacházením. Pfii kvalitní, pravidelné a peãlivé údrÏ-
bû, je moÏné moderní lahve provozovat v podstatû bez omezení Ïivotnosti.

PoÏadovan˘ rozsah údrÏby je závisl˘ na mnoha faktorech, napfiíklad na
druhu plynu, pro nûjÏ je lahev urãena, na materiálu plá‰tû a ventilu, na pro-
stfiedí, v nûmÏ je provozována, na zpÛsobu zacházení atd.
ÚdrÏbáfiské zásahy na lahvích lze v zásadû rozdûlit na pravidelnou
a mimofiádnou údrÏbu.

Pod pravidelnou údrÏbu lahví jsou zahrnuty periodické inspekce, tedy pe-
riodické kontroly a tlakové zkou‰ky. Ty provádí oprávnûné zku‰ebny pod
dohledem inspekãních organizací, jak je definováno v Evropské dohodû
o pfiepravû nebezpeãn˘ch vûcí ADR. Souãástí takové inspekce je vÏdy dÛ-
kladná vnûj‰í a vnitfiní vizuální kontrola povrchu lahve s vyhodnocením je-
ho stavu, vãetnû kontroly znaãení, kontrola závitu, ventilu, tlaková zkou‰-
ka a pfiípadnû i kontrola neporu‰enosti a síly stûny plá‰tû lahve pomocí ult-
razvuku. U acetylenov˘ch lahví se namísto tlakové zkou‰ky provádí
kontrola stavu porézní hmoty.

Doprovodn˘m a ãasto vyuÏívan˘m úkonem je vnitfiní ãi‰tûní lahví na stla-
ãené a kapalné plyny, tj. odstranûní koroze a pfiípadn˘ch dal‰ích neãistot
a sedimentÛ. âi‰tûní je dÛleÏité zvlá‰tû pro lahve na medicinální a potravi-
náfiské úãely, u kter˘ch je nutné zamezit jakémukoli zneãi‰tûní pfiepravo-
vaného plynu.
Finálním krokem údrÏby b˘vá obnova nátûru lahve. Nov˘ nátûr poskytuje
nejen dobr˘ vzhled dÛleÏit˘ pro marketingové úãely, ale hlavnû obnovu ba-
revného znaãení horní zaoblené ãásti, které definuje plyn v lahvi. Nátûr je
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dÛleÏit˘ také pro celkovou ochranu lahve pfied korozí. Nové trendy
v oblasti natírání lahví vedou ke specializovan˘m linkám, zaruãujícím do-
konal˘ vzhled a mechanické vlastnosti nového barevného povrchu.

Pod mimofiádnou údrÏbu lze zafiadit ve‰keré zásahy, které jsou vyÏádány
aktuálním, neÏádoucím stavem lahve v období mezi periodick˘mi inspek-
cemi. MÛÏe to b˘t v˘mûna po‰kozeného, netûsnícího ventilu, obnova ná-
tûru u korozí napadené lahve, zmûna druhu plynu a s tím spojené nezbyt-
né úkony atp. âasto se na plnírnách setkáváme s lahvemi, jeÏ jsou po-
‰kozeny poÏárem, pfiípadnû jin˘m, napfiíklad mechanick˘m zásahem.
Také u nich je nezbytné provádût úkony spadající do oblasti mimofiádné
údrÏby.

1. Lakovací linka
2. Ultrazvukové mûfiení síly stûny lahví
3. Ventil po‰kozen˘ deformací
4. Láhev po‰kozená poÏárem
5. Zfal‰ované znaãení periodické zkou‰ky
6. Láhev roztrÏená pfii periodické zkou‰ce v dÛsledku 

fiádkové koroze

1.                                      2.                               3.

5.                                     6.

Nové technologie umoÏÀují pro ochranu lahví aplikovat fiadu preventivních
opatfiení, která dfiíve nebyla moÏná, známá, nebo byla finanãnû nedostup-
ná. Pfiíkladem mÛÏe b˘t zpÛsob plnûní lahví stlaãen˘mi plyny. Dnes se
uskuteãÀuje v˘hradnû pomocí odpafiování kapaln˘ch plynÛ. Je tak témûfi
nemoÏné aby se pfii dodrÏení technologického postupu do lahve dostala

4.



30

vlhkost nebo jiná kontaminace. V minulosti se pro plnûní pouÏívaly zásob-
níky stlaãeného plynu a kompresory mazané vodou, u kter˘ch ãasto do-
cházelo k prÛniku nejen vlhkosti do lahví, ale i samotné vody. Voda, ve sty-
ku s oxidaãním plynem pak v˘raznû korozivnû po‰kozovala plá‰tû lahve.

Mezi podpÛrné zpÛsoby ochrany lahví mÛÏeme zafiadit i rÛzné elektronic-
ké systémy sledování pohybu lahví a evidence ãinností, které jsou prÛ-
bûÏnû na lahvích provádûny. Ty sledují a vyhodnocují fiadu kritérií, která
jsou z hlediska Ïivotnosti, provozu a údrÏby dÛleÏitá.

BohuÏel, i dnes se setkáváme s celou fiadou pfiípadÛ, kdy je údrÏba lahví
podcenûna, nebo provádûna neodbornû, na neautorizovan˘ch pracovi‰tích.
To velmi zvy‰uje riziko nehody a také po‰kozuje v‰echny firmy, které tuto
ãinnost provádûjí v souladu s nejnovûj‰ími trendy, normami a vûdeck˘mi po-
znatky. âasto se pak stane, Ïe jsou do plníren pfiedávány k naplnûní lahve
podvodnû upravené tak, aby budily zdání standardních lahví. Obãas dochá-
zí i k zámûrnému pozmûÀování a fal‰ování raÏen˘ch údajÛ a to v‰e za úãe-
lem u‰etfiení finanãních prostfiedkÛ na úkor bezpeãnosti.

Správná údrÏba je v dne‰ní dobû sofistikovan˘ proces, kter˘ je neoddûli-
telnou souãástí Ïivotního cyklu lahví. V celoevropském kontextu se pak
jedná o ãinnosti, které jsou do znaãné míry harmonizované a nelze je Ïád-
n˘m zpÛsobem krátit nebo omezovat.

11. Bezpeãnostní zásady

11.1 Dokumentace a ‰kolení pro pouÏívání tlakov˘ch lahví

Tlakové lahve se pouÏívají obvykle jako souãást tlakov˘ch stanic nebo 
jin˘ch zafiízení. 
V pfiípadû pouÏívání samostatn˘ch lahví (vyprazdÀování), jejich skladová-
ní a dopravu postaãí zpracovat pokyny k obsluze, vãetnû bezpeãnostních
zásad. Pro provoz tlakov˘ch stanic je nutné zpracovat Místní provozní fiád
podle âSN 38 6405. Místní provozní fiád a pokyny k obsluze musí b˘t
k dispozici na pracovi‰ti.

Pro pouÏívání jednotliv˘ch nádob pro d˘chací pfiístroje, potápûãskou v˘-
stroj, v˘robu sodové vody a limonád v zafiízení s jednou nádobou oxidu 
uhliãitého a plynÛ pro potravináfiské úãely, malé sváfiecí a letovací soupra-
vy s nádobami do 5 litrÛ, kyvet apod. postaãí technické podmínky a pokyny
k obsluze nádob a zafiízení dodané v˘robcem nebo dovozcem.
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Pracovníci, ktefií vyprazdÀují jednotlivé tlakové lahve nebo jinak s nimi ma-
nipulují (skladování, doprava apod.), musí b˘t pfied povûfiením touto ãin-
ností a pravidelnû jednou za 3 roky prokazatelnû pouãeni v rozsahu poky-
nÛ k obsluze.

11.2 Ochranné pracovní prostfiedky

Podle druhu práce a vlastností plynu musí b˘t pracovníci pfii vyprazdÀová-
ní, manipulaci, skladování a dopravû tlakov˘ch lahví vybaveni osobními
ochrann˘mi pracovními prostfiedky (OOPP). Ochrann˘mi pracovními pro-
stfiedky musí b˘t také vybavena pracovi‰tû a dopravní prostfiedky v souladu
se zákonn˘mi pfiedpisy v platném znûní a vnitfiními pfiedpisy zamûstnava-
tele. Konkrétní OOPP se pro jednotlivé ãinnosti s tlakov˘mi lahvemi stano-
ví na základû posouzení rizik a místních podmínek na pracovi‰ti. 

Pro manipulaci s tlakov˘mi lahvemi se doporuãují následující osobní ochran-
né pracovní prostfiedky:

– pracovní rukavice jako ochrana rukou pfied odfieninami a u zkapal-
nûn˘ch plynÛ i pfied omrzlinami,

– pracovní odûv chránící cel˘ povrch tûla,
– pracovní obuv s pevnou ‰piãkou – chrání chodidlo pfied zhmoÏdû-

ním a naraÏením,
– ochranné br˘le nebo ‰tít – chrání zrak a obliãej pfii v˘mûnû lahví,

kde vlivem vysokého tlaku plynu v tlakov˘ch lahvích mÛÏe dojít 
k zasaÏení oãí nebo tváfie plynem nebo neãistotami resp. ãástmi
zafiízení a jejich zranûní. 

Osobními detektory plynÛ (kyslíku) se doporuãuje vybavit osoby pohybují-
cí se v prostorách s rizikem moÏného hromadûní plynu napfi. v málo vûtra-
n˘ch prostorách nebo prostorách pod úrovní terénu u plynÛ tûÏ‰ích neÏ
vzduch. 

Ochranné odûvy a obuv pouÏívané na pracovi‰tích, kde dochází k mani-
pulaci s hofilav˘mi plyny a kde jsou prostory s nebezpeãím v˘buchu musí
mít vlastnosti, které nemÛÏou zpÛsobit iniciaci pfiípadné v˘bu‰né atmosfé-
ry (nesmí zpÛsobit elektrostatick˘ v˘boj schopn˘ iniciovat v˘buch). 

11.3 PoÏární ochrana (PO), havarijní plánování a prevence závaÏ-
n˘ch havárií (PZH)

âinnost, pfii níÏ se vyskytují hofilavé nebo hofiení podporující (oxidaãní) ply-
ny v tlakov˘ch lahvích se souãtem jejich vnitfiních objemÛ pfievy‰ujícím 100
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litrÛ, umístûné v jednom prostoru nebo poÏárním úseku, je dle zákona
o poÏární ochranû zafiazena jako ãinnost se zv˘‰en˘m poÏárním nebez-
peãím. Pro tyto ãinnosti musí b˘t zpracována pfiíslu‰ná dokumentace po-
Ïární ochrany, provádûna pravidelná ‰kolení zamûstnancÛ o poÏární
ochranû, provádûny preventivní poÏární prohlídky a plnûny dal‰í povin-
nosti dle zákona o PO.

Provozy, kde je umístûno nebo skladováno vût‰í mnoÏství tlakov˘ch lahvi
s plyny mÛÏou patfiit pod oblast havarijního plánování a prevence závaÏ-
n˘ch havárií, která je upravena zákonem ã.59/2006 Sb. 

12. Související a citované normy a pfiedpisy 

Nafiízení vlády ã.208/2011 Sb., o technick˘ch poÏadavcích na pfiepravitel-
ná tlaková zafiízení.

Sdûlení Ministerstva zahraniãních vûcí ã. 159/1997 Sb., o pfiijetí zmûn a do-
plÀkÛ „Pfiílohy A – Ustanovení o nebezpeãn˘ch látkách a pfiedmûtech“
a „Pfiílohy B – Ustanovení o dopravních prostfiedcích a o pfiepravû“, vãet-
nû pozdûj‰ích zmûn a doplÀkÛ; Evropské dohody o mezinárodní silniãní
pfiepravû nebezpeãn˘ch vûcí (ADR), pfiijaté v Îenevû dne 30. 9. 1957, vy-
hlá‰ené pod ã. 64/1987 Sb.

Sdûlení Ministerstva zahraniãních vûcí o vyhlá‰ení Pfiílohy l – ¤ád pro me-
zinárodní Ïelezniãní pfiepravu nebezpeãného zboÏí (RID). Jednotné práv-
ní 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.

Nafiízení vlády ã. 178/2001 Sb., kter˘m se stanoví podmínky ochrany zdra-
ví zamûstnancÛ pfii práci

Zákon ã. 133/1985 Sb., o poÏární ochranû v platném znûní

Zákon ã. 59/2006 Sb., o prevenci závaÏn˘ch havárií

Nafiízení vlády ã.405/2004 Sb., o bliÏ‰ích poÏadavcích na zaji‰tûní bez-
peãnosti a ochrany zdraví pfii práci v prostfiedí s nebezpeãím v˘buchu

Vyhlá‰ka MV ã. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky poÏární bezpeã-
nosti pfii svafiování a nahfiívání Ïivic v tavn˘ch nádobách 
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Zákon ã. 350/2011 Sb., o chemick˘ch látkách a chemick˘ch smûsích
a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ (chemick˘ zákon). 

Nafiízení Evropského parlamentu a Rady (ES) ã. 1272/2008, ze dne 16.
prosince 2008

âSN 01 8003 Zásady pro bezpeãnou práci v chemick˘ch
laboratofiích

âSN 07 8304 Tlakové nádoby na plyny – Provozní pravidla
âSN 07 8305 Kovové tlakové nádoby k dopravû plynÛ.

Technická pravidla
âSN 07 8600 Kovové lahve na plyny – Uzavírací ventily 

pro nádoby na plyny. Rozdûlení
âSN 07 8626 Kovové lahve na plyny. Uzavírací ventily 

pro lahve na acetylen. Rozmûry.
âSN 07 8631 Kovové lahve na plyny. Uzavírací ventily 

pro lahve na plyny s plnícím pfietlakem 
do 20 MPa. Rozmûry,

âSN 07 8612 Kovové lahve na plyn. Uzavírací ventily
s pojistkou a ãepem W 19,2. Rozmûry

âSN 07 8621 Kovové lahve na plyny. Uzavírací ventily
s pojistkou a ãepem W 27,8. Rozmûry

âSN EN 1089-3 Lahve na pfiepravu plynÛ – Oznaãování lahví 
na plyny (vyjma LPG) 
– âást 3: Barevné znaãení (078500)

âSN EN ISO 13769 Lahve na plyny Znaãení raÏením (078500)
âSN ISO 7225 Lahve na pfiepravu plynÛ – Bezpeãnostní

nálepky (078501)
âSN ISO 6406 Lahve na plyny – Beze‰vé ocelové lahve na

plyny – Periodická kontrola a zkou‰ení (078540)
âSN ISO 10462 Plynové lahve – Lahve na pfiepravu

rozpu‰tûného acetylenu – Periodická kontrola
a údrÏba (078542)

âSN EN ISO 11372 Lahve na plyny – Lahve na acetylen – Podmínky
plnûní a kontrola bûhem plnûní (078319)

âSN EN ISO 10297 Lahve na pfiepravu plynÛ – Lahvové ventily –
Specifikace a typové zkou‰ky (078649)

âSN EN ISO 22435 Lahve na plyny – Ventily lahví se zabudovan˘mi
redukãní ventily – PoÏadavky a zkou‰ení typu
(078535)

âSN EN 12755 Lahve na pfiepravu plynÛ – Podmínky plnûní
svazkÛ lahví na acetylen (078324)
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âSN EN 12754 Lahve na pfiepravu plynÛ – Lahve na pod tlakem
rozpu‰tûn˘ acetylen – Kontrola bûhem plnûní
(078319)

âSN EN ISO 2503 Zafiízení na plamenové svafiování – Redukãní
ventily a redukãní ventily s vestavûn˘mi
prÛtokomûry pro lahve na stlaãené plyny 
do 300 bar (30 MPa) pouÏívané pfii svafiování,
fiezání a pfiíbuzn˘ch procesech (054251)

âSN EN 12863 Lahve na pfiepravu plynÛ – Periodická kontrola
a údrÏba lahví na pod tlakem rozpu‰tûn˘
acetylen (078531)

âSN EN ISO 11114-1 Lahve na pfiepravu plynÛ – Kompatibilita
materiálÛ lahve a ventilu s plynn˘m obsahem 
– âást 1: Kovové materiály (078609)

âSN EN ISO 11114–2 Lahve na pfiepravu plynÛ – Kompatibilita
materiálÛ lahve a ventilu s plynn˘m obsahem 
– âást 2: Nekovové materiály (078609)

âSN EN ISO 11114–3 Lahve na pfiepravu plynÛ – Kompatibilita
materiálÛ lahve a ventilu s plynn˘m obsahem 
– âást 3: Zkou‰ka samovznícení nekovov˘ch
materiálÛ v kyslíkové atmosféfie (078609)

âSN EN ISO 11114–4 Lahve na pfiepravu plynÛ – Kompatibilita
materiálÛ lahve a ventilu s plynn˘m obsahem 
– âást 4: Zku‰ební metody pro v˘bûr materiálÛ
odoln˘ch proti kfiehkému poru‰ení zpÛsobenému
vodíkem (078609)

âSN EN ISO 14 246 Lahve na pfiepravu plynÛ – Ventily lahví na plyny
– V˘robní zkou‰ky a kontrola (078611)

âSN 26 8805 Manipulaãní vozíky s vlastním pohonem 
– Provoz, údrÏba, opravy a technické kontroly

âSN 38 6405 Plynová zafiízení. Zásady provozu
âSN 65 1742 Oxid uhliãit˘
âSN 65 4305 Argon plynn˘ stlaãen˘
âSN 65 4335 Dusík plynn˘ stlaãen˘
âSN 65 4405 Kyslík plynn˘ stlaãen˘
âSN 65 4435 Vodík plynn˘ stlaãen˘
âSN 66 1125 Acetylen potrubní a rozpu‰tûn˘
âSN 73 0802 PoÏární bezpeãnost staveb – Nev˘robní objekty
TPG 401 02 PouÏití oxidu uhliãitého ve v˘ãepních zafiízeních
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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).

Pfiedmûtem ãinnosti Asociace je:

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

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

� poradenství v otázkách
bezpeãnosti práce a ochrany
Ïivotního prostfiedí.

Jaké má         úkoly?

jako zprostfiedkovatel informací

âATP zaji‰Èuje plnûní pfiedmûtu své
ãinnosti formou:

� poradenství,
� podpory bezpeãnostnû

technického vzdûlávání,
� v˘mûny informací o pfiíslu‰n˘ch

bezpeãnostních událostech a jejich
rozbor,

� v˘mûny informací o bezpeãnostnû
relevantních v˘sledcích a jejich
rozbor,

� vypracování norem, smûrnic
a doporuãení.

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 obo-
rech, popfiípadû v mezinárodních pracov-
ních skupinách. Externí znalci mohou b˘t
jmenováni jako ãlenové pracovních komisí
po schválení pfiedstavenstvem âATP.
Asociace mÛÏe publikovat v‰echna roz-
hodnutí uãinûná pracovními komisemi jako
oficiální nebo interní doklady.

âeská asociace technick˘ch plynÛ

âlenská schÛze

ãlenské firmy

prodejní partnefii

uÏivatelé

úfiady

dopravci

vûda a v˘zkum

svazy

organizace

Pfiedstavenstvo

Tajemník

Pracovní komise
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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 ply-
ny získávané chemick˘mi procesy – ace-
tylen, vodík, oxid uhliãit˘. Do oblasti tech-
nick˘ch plynÛ se dále zahrnují jejich
smûsi, vzácné a zvlá‰tû ãisté plyny. Sa-
mostatnou skupinu tvofií plyny medicinál-
ní (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, che-
mick˘ prÛmysl, potravináfiskou techniku
aÏ po stavební prÛmysl –, ale také
v oblastech lékafiství, v˘zkumu a v˘voje.
Nepostradatelné jsou rovnûÏ pro ochra-
nu Ïivotního prostfiedí.

Technické plyny fie‰í rozmanité úkoly:

Kyslík urychluje oxidaãní procesy
a zvy‰uje tím kapacitu, napfi. pfii biologic-
kém ãi‰tûní odpadní vody, ale také ve vy-
soké peci a pfii fiezání kovÛ. SniÏuje sou-
ãasnû mnoÏství emisí oxidu dusíku do
ovzdu‰í, jestliÏe je pouÏíván místo vzdu-
chu v rÛzn˘ch chemick˘ch procesech.
Inertní plyny jako dusík nebo argon chrá-
ní pfied neÏádoucími reakcemi jak pfii
chemick˘ch procesech, tak pfii balení po-
travin a pfii sváfiení v ochranné atmosfé-
fie. Chlad zkapalnûn˘ch plynÛ zpevÀuje
základy staveb, umoÏÀuje mletí termo-
plastÛ a supravodivost. Kalibraãní plyny
s pfiesnû definovan˘m podílem jednoho
ãi více plynÛ se pouÏívají pro mûfiicí tech-
niku 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 fakto-
rem ekologického a ekonomického pra-
covního 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
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