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Helyum (He) 
 

(MSDS) 

(Helyum) 

 

Kullanım Alanı : Oksitlenmenin istenmediği metal kaynaklarında, çok düşük sıcaklıkları ölçen 
termometrelerde, floresan lambalarda, motorlu balonlarda, uçan balonlarda, basınç altında 
çalışanlara ayrıca lazer gazı ve analitik cihazlarda kullanılır. 
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HELYUM - He 
 

GAZ VERİ VE EMNiYET KILAVUZU 
 

HELYUM - He HİZMET KALİTE GÜVEN RİSK= R. 
EMNİYET = 5. 3-7 FİZİKSEL ÖZELLİKLER 

Molekül ağırlık 

Kaynama Noktası 
Kritik Sıcaklık 

Kritik Basınç 

Gaz Yoğunluğu 

Spesifik Gravite 

Renksiz Kokusuz 

Zehirsiz 

Tatsız TÜP ÖZELLİKLERİ (TS 11169> 

Tüp Dış Rengi : Raİ 7000 

Periyodik Bakım : 10 Yıl VALF SPESİFİKASYONU (TS 1520) 

Biçimi : A 

Anma Çapı : 28.8 veya 19.8 mm. 
Gaz çıkış ağzı :W21,80x 14"sağdiş EMNİYET 
 

DİKKAT! BOGUCU GAZ 

İSTEYEREK SOLUMAYINİZ 
 

TEHLİKE ÖZELLİKLERİ 
 

Boğucu gazdır. 

Havadan yaklaşık %13,8 daha hafiftir. ,(Havanın 1/7 si kadar) 

Hidrojenden sonra bilinen ikinci en hahf elemenitır. 
Kimyasal olarak inerttir. 
Soygazdır. 
Parlayıcı değildir. 
Sıvısı çok soguktur. Bilinen kaynama noktası en düşük gazdır. 
 

EMNİYET TEDBİRLERİ 
 

Kullanımdaki gaz tüpleri ve sıvı kaplar, açık hava veya 

havalandırılmış bir yerde tutulmalıdır. 
 

UYGUN MALZEMELER 

mailto:info@enesgaz.com.tr
http://www.enesgaz.com.tr/


 

Helyum korozif değildir, bundan dolayı işletme basıncına dayanacak şekilde seçilmesi şartıyla her 
türlü metal malzeme kullanımına uygundur. 
 

KAÇAK TESPİTİ 
 

Hat veya teçhizat üzerindeki şüpheli kısımlara kaçak tespit solüsyonunu uygulayınız. Kabarcıklar 
kaçakları gösterir. Ayrıca bir helyum kaçak dedektörü de kullanılabilir. 
 

ZEHİRLİLİK VE BELİRTİLERİ 
 

Helyum zehirli değildir; fakat yüksek konsantrasyonlarda basit bir boğucu gaz gibi hareket eder. 
Boğulma belirtileri; hızlı ve güçlükle teneffüs, hızlı yorulma, mide bulantısı/kusma ve muhtemelen 
bilinç kaybının ardından ölümdür. 
 

SOLUMA 
 

Çalışanın riskini en aza indirerek kazazede derhal temiz bir sahaya götürülnıelidir. Hava girişinde 

herhangi bir engel olmamalıdır. Eğer solunum zayıflığı varsa veya durmuşsa, derhal suni teneffüs 
uygulanmalıdır. Ambülans çağırılmalıdır. Kazazede sıcak ve rahat tutulmalıdır. 
 

GAZ KACIRAN TÜP 
 

Eğer tüp kapalı alanda ise alan boşaltılmalıdır. En az boğulma riskini sağlayarak tüp valfinin kapalı 
olup olmadığı kontrol edilmelidir. Tüp açık boşluğa götürülüp şahıslardan uzak tutulmalıdır. 
 

YANGIN DURUMUNDA YAPILACAKLAR 
 

Genelde, alan boşaltılıp itfaiye çağırılmalıdır. Yangın söndürülemiyorsa, emniyetli bir mesafeden 
hortumla su sıkılarak tüpler soğuk tutulmaya çalışılmalıdır. itfaiye görevlilerine tüplerin fırlama ve 
patlama tehlikesi anlatılmalıdır. 
 
 

GİRİS 
 

Aşağı'daki bilgiler, gaz ve/veya sıvı helyum kullanan müşterilere rehber olması amacı ile verilmiştir. 
Helyumu kullanmadan önce bütün kullanıcılar Helyumun özelliklerini bilmelidir. Helyum, aşağıda 
belirtilen safiyet değerlerinde gaz fazında ticari olarak bulunur. Gaz fazda, 230 bar basınca 
dayanıklı, dikişsiz çelik tüpler içinde sıkıştırılmış olarak tedarik edilebilir. 

Sıvı fazda, çok soğuk olduğu için üç cidarlı, özel kriyojenik kaplar içinde depolanır ve nakledilir. 
Helyum, daha çok doğal gaz kuyularından elde edilir. 4.00 gr/mol-gr 
-268,9°C (1 atm) 

-267,9 °C 

2.27 bar 
0,167kg/m3 (15 °C, 1 bar) :0,138(Hava=1 ise) (Föy 9) 

* 50 It' lik tüpler 23 MPa (230 bar) dolum 34,5 MPa (345 bar) test basıncına haizdir. EN ISO 9002 

RWİVV  
MADDE TARİF<UN 

EINECSNo: 

CAS NO: 

ADR/RID: 

Mo: 

IATA/ICAo    ) No: GAZ sıVı    1046 

1963 

2311685 

7440-59-7 

2]la-2/la 

Cass 2 

C ass 2.2 

ÜRÜN SPESİFİKASYONU % (v/v), en az     
TSE               
Türk Standardı Bulunmamaktadır.    Saf    Y.SaHıkta    Sıvı 
99.998 99.999    99.999 

Tüp 



Su Hacnıi(It)    Yaklaşık Ebat 

çap x yükseklik(mm)    Yaklasık Brüt 
Ağırrık(kg) 

10    140x840    15,5 

40    204x 1540    57 

50    229x 1538    68 
 

  
KULLANMA VE DEPOLAMA 

Giris 
 

Aşağıdaki genel bilgiler, yüksek basınçta gaz halinde ve sıkıştırılmış gazların emniyetli kullanımı ve 
depolanması için tavsiye edilir. Gazın ait olduğu kategoriye 

lkorozif,toksik,parlayıcı,firoforik,oksitleyici,inert veya radyoaktif) göre her bir gazın özelliğine ve 
kullanılan prosese bağlı olarak ilave tedbirler gerekli olabilir. 
 

Genel 
 

Sıkıştırılmış gazlarla yalnızca eğitilmiş personel ilgilenmelidir. 

Tüplerin depolanması ile ilgili olarak bütün yerel şartlara ve mevzuata riayet 
edilmelidir. 
Tüp içindeki gazın tanımlanması için satıcı tarafından sağlanan etiketleri 
tahrip edilmemeli ve sökülmemelidir. 
Kullanmadan önce gazın kimliği araştırılmalıdır. 
Kullanımdan önce her bir gaz ile ilgili özellikler ve tehlikeler bilinmelidir. 

Ortaya çıkabilecek acil durumları karşılamak için planlar geliştirilmelidir. 
Bir gazın kullanımı ile ilgili olarak şüphe varsa satıcıya başvurulmalıdır. 
 

Kullanma 
 

Sağlam eldivenler giyilmelidir. 

Satıcı belirtmedikçe bir gaz tüpü kapağından asla kaldırılmamalıdır. Kısa mesafe olsa bile ağır 
tüpleri nakletmek için tekerlekli bir vasıta veya uygun başka vasıtalar kullanılmalıdır. 
Kullanılan tüp bir yere sabitlenene kadar valf koruma kapağı çıkarılmamalı, dik durumda kullanım 

için bekletilmelidir. 
Gerekli Olduğu takdirde uygun göz ve yüz koruyucu aparatlar tokılmolıdır. Emniyet gözlüğü, 
kimyasal çeperli gözlük veya tam yüz siperi arasındaki seçim, kullanılan gazın yapısına ya basıncına 

bağlıdır. 
Gerekli olduğu takdirde, zehirli gazlar için, kendinden pozitif basınçlı solunum aparatları veya tam 
yüzlü hava solunum aygıtı çalışma alanında bulundurulmalıdır. Uygun bir metot kullanılarak gaz 
kaçakları kontrol edilmelidir. Bu amaç için, parlayıcı ve zehirli gaz monitörleri vardır. Eğer gaz 
zehirli ise, satıcı tarafından verilen özel talimatlara uyulmalıdır. Kaçak durumunda, ilkyardım, 
yangın söndürme veya korozif malzemelerin seyreltilmesi için yeterli su bulundurulmalıdır. 
Kullanım esnasında, basıncı düşürmek için uygun basınç düşürücüler (regülatörler) kullanılmalıdır. 

Tüpü kullanıma sokmadan önce, sisteme geri besleme olmamasına dikkat edilmelidir. Kullanım 
alanındaki bütün elektriksel sistemlerin her bir gaz için uygun olmasına dikkat edilmelidir. 
Bir tüpün basıncını arttırmak için asla direkt çıplak alev veya elektrikli ısıtıcı cihazlar 
kullanılmamalıdır. Tüp asla 45°C' nin üzerindeki bir sıcaklığa maruz bırakılmamalıdır. Bir tüp, satın 
alınan gazı ihtiva etmek dışında mesela, kaydırgaç veya mesnet olarak kullanılmamalıdır. 
Yağ, petrol veya diğer kolaylıkla yanabilir maddelerin, oksijen veya diğer oksitleyicileri ihtiva eden 
tüplerin valfler ile temasa geçmesine asla müsaade edilmemelidir. 

Tüp çıkış valfleri özellikle yağ ve su gibi kirleticilerden uzak ve temiz tutulmalıdır. Tüpler valilerine 
veya emniyet cihazlarına hasar verebilecek anormal mekanik şoklardan uzak tutulmalıdır. 
Asla tüp valfleri veya emniyet cihazları onarılmaya veya üzerinde değişiklik yapılmaya 
kalkışılmamalıdır. Hasarlı valfler derhal satıcıya bildirilmelidir. Tüp hala teçhizata bağlı olsa bile, gaz 
kullanımı gerekli değilse, tüp valfi kapalı tutulmalıdır. 
Tüp teçhizattan ayrılır ayrılmaz tüp kapakları yerleştirilmelidir. 
 

Depolama 

Tüpler çok iyi havalandırılmış bir sahada depolanmalıdır. Depolama esnasında tüp sıcaklığının -.40 
°C'nin altına inmeyecek, 45 °C nin üstüne çıkmayacak şekilde önlem alınmalıdır. 
Tüpler yangın riskinden an ve ısı/tutuşturucu kaynaklardan uzak bir yerde muhafaza edilmelidir. 
Eğer parlayıcı, toksik veya asitleyici gazlar depolanıyorsa, "SİGARA İÇİLMEZ" uyarı levhası asılması 

uygundur. 



Depolama sahası temiz tutulmalı ve yalnızca yetkili personel girebilmelidir. Depolama sahası, uygun 

tehlike uyarıcı işaretlerle işaretlenmelidir. Depolanan tüpler, devrilmeyecek ve yuvarlanmayacak 
şekilde tutulmalıdır. Tüp valfleri sıkıca kapatılmalı ve gerekirse valf çıkışları da kapatılmalıdır. 
Koruyucu kapak yerinde olmalı ve uygun takılmalıdır. 
Açıkta depolanan tüpler paslanmaya ve sert havaya karşı korunmalıdır. Tüpler korozyona sebep 
olabilecek şartlarda depolanmamalıdır. Dolu ve boş tüpler ayrı ayrı depolanmalı ve ilkönce eski stok 
kullanılacak şekilde dolu tüpler ayarlanmalıdır. 
Gaz tüpleri çeşitli (Toksik, parlayıcı, oksitleyici vs. kategorilere göre depolama sahasında 

ayrılmalıdır. 
Depolama sahasında parlayıcı ve toksik gazlar minimum seviyede tutulmalıdır. Parlayıcı gazlar 
yanıcı maddelerden uzak tutulmalıdır. 
Depo sahasında tutulan tüpler periyodik olarak muayene edilmelidir. Tüpler elektrik devresini 
tamamlayacak şekilde depolanmamalıdır. 

 


