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1. fejezet - A gázok főbb fizikai-kémiai 
jellemzői és főbb előállítási 
módszerei 

1. A gázok állapothatározóinak összefüggései 

1.1. Gázok állapothatározói, nyomás, hőmérséklet, térfogat 

Az anyagok a természetben négy ismert halmazállapotban léteznek: szilárd, folyadék, gáz és plazma. Habár 

bizonyos feltételek és körülményhatárok között minden anyag létezhet gázhalmazállapotban, gázoknak azokat 

az anyagokat nevezzük, amelyek a szokásos környezeti körülmények között (szobahőmérsékleten és 

atmoszferikus nyomáson) gázállapotban vannak. Ilyenek az „ipari gázok” is, amelyek az anyagok külön világát 

képezik. Használatuk, kezelésük speciális szakértelmet igényel, mivel az egyéb anyagoktól eltérő nehézségeket, 

veszélyeket rejt magában. 

A gázok önmagukban láthatatlanok, nincs saját alakjuk, mint a szilárd anyagoknak, és saját térfogatuk sincs, 

mint a folyadékoknak, amelyek az edény alakját veszik fel. A rendelkezésre álló teret teljesen kitöltik, így csak 

teljesen zárt edényben (gázpalackban, tartályban) tarthatók, többnyire nagy nyomáson vagy például oldott 

állapotban, mint az acetilén. Láthatóvá csak akkor válnak, ha cseppfolyósítjuk vagy szilárd állapotba (szárazjég, 

szénsavhó) hozzuk őket. 

A gázok állapotát nyomásuk, hőmérsékletük és térfogatuk (a tárolóedény térfogata) határozza meg, amelyek 

között határozott összefüggés (gáztörvény) érvényes. 

A nyomás (P) mértékegysége a nemzetközileg előírt SI-mértékrendszerben a pascal (Pa), azaz N/m2 

(newton/négyzetméter) vagy ennek többszörösei, mint például a kPa és a MPa (kilopascal, megapascal). Gázok 

műszaki gyakorlatában a bar is megfelel az SI-nek, és az ipari, valamint különleges gázok területén a 

gyakorlatban ez az általánosan elfogadott, így a továbbiakban is ezt a nyomásegységet használjuk. 1 bar = 

105Pa. 

Kis nyomások megadására a bar tört részei is használatosak, ezek közül is leginkább a mbar (millibar). 

1 mbar = 10-
3 bar 

A régebben használt nyomásegységek, az atm (fizikai atmoszféra), az at = kp/cm2 vagy még régebben a 

kg/cm2 (technikai atmoszféra), a Torr vagy az ezzel közel egyenlő mmHg (higanymilliméter) és az angolszász 

területen használt p.s.i. (lb·in-
2) még mindig a köztudatban vannak, ezért a következő táblázatban megadjuk 

ezek összefüggéseit (átszámításait) az SI Pa és bar mértékegységekkel. 
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1.1.1.1. ábra Forrás: Messer 

A régebben mértékegységként használt atm ma fizikai állandóként van érvényben mint a tengerszinti átlagos 

légnyomás értéke. Az at (kp/cm2) régi nyomásegységgel együtt a velük megadott nyomás értéke közel azonos a 

barban kifejezett értékkel. Ez az indoka annak, hogy a Pa helyett a gyakorlatban a bart használjuk. 

A gyakorlatban többnyire a túlnyomással találkozunk, mivel a szokásos nyomásmérők a környezeti légköri 

(atmoszferikus) nyomáshoz képesti többletnyomást mérik, és a gázok felhasználásakor is csak ezzel a többlettel 

tudunk dolgozni. Számításokhoz viszont, illetve ha táblázatból vagy diagramból keresünk valamely 

gázjellemzőt, mindig az abszolút nyomást kell figyelembe vennünk, vagyis a túlnyomáshoz gyakorlatilag 1 bart 

hozzá kell adnunk. (A pontos abszolút nyomást ugyancsak az aktuális környezeti nyomás ismeretében kaphatjuk 

meg, de a gyakorlati számításokhoz általában elegendő, ha a barban mért túlnyomáshoz 1-et hozzáadunk.) 

A hőmérséklet (T) SI-egysége a termodinamikailag megalapozott kelvin (K), amelynek nullpontja az abszolút 

nullapont, tehát csak pozitív értékű lehet, ezért abszolút hőmérsékletnek is nevezzük. A gyakorlatban még 

használt Celsius-féle hőmérsékleti skála fokbeosztása (°C) egyezik a Kelvin-skála fokbeosztásával, vagyis 

hőmérséklet-különbség tekintetében 1 °C = 1 K, ezért a Celsius-hőmérséklet SI-n kívüli törvényes egység. A 

Celsius-hőmérséklet nullapontja önkényesen megválasztva a víz fagyáspontja (0 °C), ezért negatív értékeket is 

felvehet. Az „alacsony” és „magas” hőmérséklet mint jelző a szabályos és logikus kis és nagy hőmérséklet 

helyett, hiszen az „alacsony” és „magas” fogalmaknak hosszúság jellegű mértékegysége van.) 

Az átszámítás a gyakorlatban a 

T (K) = t (°C) + 273,15 

Fordítva: t (°C) = T (K) – 273,15, vagyis az abszolút nullaponti hőmérséklet –273,15 °C-nak felel meg (ez egy 

kerekített érték). 

Angol-amerikai területen még ma is használják a Fahrenheit-hőmérsékletet, amelynek nullapontja és skálájának 

fokbeosztása sem egyezik a Celsius-skálával: 

t (°F) = 1,8 · t (°C) + 32 

A térfogat (V; az edény, a tartály űrtartalma) SI-egysége a köbméter (m3), ennek ajánlott többszörösei 

(nagyságrendi tört részei) a köbdeciméter (dm3) és a köbcentiméter (cm3). A gyakorlatban törvényesen 

használható például gázpalackok vagy tartályok űrtartalmának megadására a liter (l), amely a köbdeciméterrel 

(dm3) egyezik, valamint kis térfogatok esetén a milliliter (ml), amely a köbcentiméterrel (cm3) egyenlő. 

Az Egyesült Királyságban és az USA-ban még mindig használják az ottani hosszúságegységekből származó 

térfogat-mértékegységeket, például a köblábat (cubic foot: ft3, cuft), amely 28,3168 dm3-nek felel meg. 

 

1.1.1.2. ábra Forrás: Messer 

1.2. Gázok atomtömege, molekulatömege és sűrűsége 
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Az atomtömeg egy elem egyetlen atomjának nyugalmi tömege. Egysége az ATE (atomi tömegegység), ami a 
12C-izotóp tömegének 1/12-ed része: 1,66 · 10-27 kg. 

A relatív atomtömeg egy viszonyszám, amely megmutatja, hogy adott elem atomjának tömege hányszor 

nagyobb a 12C-izotóp tömegének 1/12-ed részénél. 

A molekulatömeg egysége szintén a 12C-izotóp tömegének 1/12-ed része. 

A relatív molekulatömeg megmutatja, hogy az anyag egy molekulájának átlagos tömege hányszorosa az atomi 

tömegegységnek. 

A sűrűség (jele: ρ) az adott térfogategység tömegének mértéke. 

A kriogén gázok cseppfolyós állapotban való szállítása és tárolása nagyon gazdaságos, mivel a sűrített gázokhoz 

képest sokkal kevesebb teret foglalnak el, és a szállító- vagy tárolóeszköz (a „csomagolás”) holtsúlya is sokkal 

kisebb. Míg gázhalmazállapotban a molekulák szabadon mozogva, méretükhöz képest nagy távolságban vannak 

egymástól még nagy nyomáson is, cseppfolyós állapotban bár nem rögzítetten, mint a szilárd testek esetében, de 

szorosan helyezkednek el. Így például 1 m3 cseppfolyós oxigénnek a normál forrásponton 853,4 m3 15 °C 

hőmérsékletű és 1 bar nyomású oxigéngáz felel meg. 

Ezt anyagjellemzőként a sűrűség (ρ) fejezi ki, amely nem egészen korrekt megfogalmazásban az egységnyi 

térfogatban foglalt anyag tömege. SI-egysége a kg/m3, amely helyett törvényesen használható még többek 

között a kg/liter (kg/l) és a g/liter (g/l) is. 

1 kg/l = 103 kg/m3; 1 g/l = 1 kg/m3 

A sűrűség erősen függ a halmazállapottól, cseppfolyós állapotban – főleg a permanens gázok esetében – a 

folyadéksűrűség nem túl nagy nyomáson több nagyságrenddel nagyobb a gázsűrűségnél, viszont a kritikus 

ponthoz közeledve ez a különbség csökken. Gázállapotban a sűrűséget a gáztörvény határozza meg, vagyis a 

hőmérséklet növelésével csökken, a nyomás növelésével pedig nő. Cseppfolyós állapotban hasonló a tendencia, 

de a nyomásfüggés a folyadékok nagyon kismértékű összenyomhatósága (a gyakorlatban emlegetett 

összenyomhatatlansága) következtében nagyon csekély, és a hőmérsékletfüggés is jóval kisebb mértékű, mint a 

gáztörvény szerinti. 
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1.1.2.1. ábra Forrás: National Institute of Standards and Technology Atomic Weights and Isotopic Compositions 

with Relative Atomic Masses (August 2002) 

Az 1.1.2.2. táblázatban adjuk meg a gázok számításokhoz használható molekulatömegét, valamint sűrűségét (15 

°C hőmérsékleten és 1 bar nyomáson). 
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1.1.2.2. ábra Forrás: L’ Air Liquide Division Scientifique: Encyclopedie des Gaz – Gas Encyclopedia. Elsevier 

Scientific Publishing Co, Amsterdam, New York 1976. 

1.3. Gázok hővezető képessége 

A hővezető képesség (λ) az egységnyi hőmérsékletgradiens hatására keletkező hőáram, vagyis az a 

hőmennyiség, amely stacionárius állapotban időegység alatt, egységnyi felületekkel határolt egységnyi vastag 

rétegen átjut, egy fok hőmérséklet-különbség esetén. 

SI-egysége: W/m·K vagy W·m-1·K-1, de találkozunk még a kalóriával definiált dimenzióval is, amely cal·cm-

1·s-1·K-1. 

1 cal·cm-1·s-1·K-1 = 4,1868·102 W·m-1·K-1 

A hővezető képesség jellegénél fogva erősen függ a halmazállapottól, így értékei cseppfolyós állapotban minden 

esetben többszörösei a gázállapotú értékeknek. Gázállapotban kis nyomásokon a hőmérséklet növelésével és 
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általában a nyomás növelésével is nő, cseppfolyós állapotban viszont azonos nyomáson a hőmérséklet 

növelésével minden esetben csökken. 

Az adatokat az 1.1.3.1. táblázatban az egymással való összehasonlítás céljából azonos hőmérsékleten, 100 °C-on 

és azonos mértékegységben adtuk meg, a Gázenciklopédia [1] adatai alapján. 100 °C-nál nagyobb 

hőmérsékleten közölt hővezetőképesség-adatok a gázok többségére a hozzáférhető kézikönyvekben nem 

találhatók. 
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1.1.3.1. ábra Forrás: L’ Air Liquide Division Scientifique: Encyclopedie des Gaz – Gas Encyclopedia. Elsevier 

Scientific Publishing Co, Amsterdam, New York 1976. - Gázok molekulatömege és sűrűsége 

Mint a táblázatból láthatjuk, a hidrogén és a hélium hővezető képessége jelentősen nagyobb az összes többi 

gázénál. Az argon hővezető képessége viszont a legkisebb értékek között van. Az argonénál csak a kripton és a 

xenon, a kén-hexafluorid, valamint az egyéb kénvegyületek és a halogénezett szénhidrogének hővezető 

képessége kisebb. 

 

1.1.3.2. ábra Forrás: Messer 

A hőmérséklet-növekedés függvényében a szén-dioxid, az oxigén, az argon és a hidrogén hővezető képessége 

előbb növekszik, aztán csökken. A maximumértéküket különböző hőmérsékleteken érik el (1.1.3.2. ábra). 3500 

ºC környékén a hidrogén eléri kiugróan magas hővezető képességének maximumértékét, amely 4000 ºC felett 



 A gázok főbb fizikai-kémiai 

jellemzői és főbb előállítási 

módszerei 

 

 9  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

rohamosan csökken. 5500 ºC-nál magassabb hőmérsékleten azonban a legjobb hővezető képességgel már a 

hélium rendelkezik. 

1.4. Gáztörvény ideális gázokra 

Az állapothatározók között ideális gáz esetében a következő összefüggés érvényes: 

PV = nRT, 

ahol 

P  az abszolút nyomás, 

V  a gáz által elfoglalt térfogat, 

n  a gáz V térfogatban lévő móljainak száma, vagyis a kémiai összetétel, 

R  a moláris ideális gázállandó, 

T  az abszolút hőmérséklet kelvinben (K) kifejezve. 

A mól az anyagmennyiség mértékegysége, egyike az SI-alapegységeknek. Jele: mol. 

A mól annak a rendszernek az anyagmennyisége, amely annyi elemi egységet tartalmaz, mint ahány atom van 

0,012 kg szén 12C-izotópban. Az anyagmennyiség mólokban kifejezett értékét mólszámnak nevezik. 1 mol 

anyagban jó közelítéssel 6,022045 · 1023 darab részecske található, mely megfelel az Avogadro-féle számnak. 

Az „ideális gáz” feltételeit – azaz hogy a pontszerű (kiterjedés nélküli) gázmolekulák között nincs erőhatás – 

csak a permanens gázok közelítik meg a normálállapot közelében, azaz gyakorlatilag kis nyomáson és 

környezeti hőmérséklet közelében. 

Permanens gáznak – a 19. század végéig érvényben lévő felfogás nyomán – azokat a gázokat nevezzük, 

amelyek kritikus hőmérséklete kisebb a szobahőmérsékletnél, tehát hűtés nélkül, csak a nyomás növelésével 

nem cseppfolyósíthatók. Ilyen például a nitrogén, az oxigén, az argon és a hélium, amelyek esetében közelítő 

számításokhoz, környezeti hőmérséklet közelében nagyobb nyomásokon is használhatjuk a fenti ideális 

gáztörvényt. 

A gyakorlati számításokhoz az egyenletet célszerűen átalakíthatjuk a következőképpen: változatlan mólszámú 

(vagyis azonos mennyiségű) gáz esetében n állandó, tehát nR is állandó, ami azt jelenti, hogy az 1 és 2 

gázállapot közötti átszámításra a 

 

egyenlet érvényes. 

Állandó hőmérsékleten 

 

azaz a nyomás és a térfogat szorzata állandó. Ezt használhatjuk fel például annak közelítő számítására, hogy a 

töltési nyomás ismeretében egy palackban mennyi sűrített permanens gáz van. 

A gázgyártók és -felhasználók az ipari gyakorlatban a gáz köbméterben megadott mennyiségét nem a 

normálállapoton, azaz 0 °C = 273,15 K hőmérsékleten és 1 atm = 1,01325 bar nyomáson adják meg és 

számolják el, hanem az Európában elfogadott vonatkozási állapoton, 15 °C = 288,15 K hőmérsékleten és 1 bar 

abszolút nyomáson, amelyet „technikai normálállapotnak” is nevezhetünk. 

Palackozott gázok esetében így a palack űrtartalmának és a 15 °C hőmérsékleten mért töltési nyomásnak az 

ismeretében kiszámíthatjuk az erre a technikai normálállapotra vonatkoztatott „gázköbmétert”. (A régebben 

használt normálköbméter [Nm3], illetve technikai normálköbméter mint mértékegység már nem szabványos, így 
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ha m3-ben adjuk meg a gáz mennyiségét, akkor meg kell jegyeznünk, hogy például „normálállapotban” vagy 

„15 °C hőmérsékleten és 1 bar nyomáson”.) 

Példák: 

1. Legyen például a palack űrtartalma 50 liter (0,05 m3), a töltési nyomás pedig 15 °C hőmérsékleten 200 bar. 

Mivel ezek szerint P1 = 1, a V1 gázköbméter (15 °C-on és 1 bar nyomáson) egyszerűen a töltési nyomás és a 

palack űrtartalmának szorzatával kapható meg: 

V1 = 200 · 0,05 = 10 m3. 

2. Hasonlóképpen: egy 40 literes palackból, amelyet 150 bar nyomásra töltenek, az előbbi közelítő számítás 

szerint: 

150 · 0,04 = 6 m3 gáz használható fel 15 °C hőmérsékleten és 1 bar nyomáson. 

Mivel közelítő számításról van szó, itt eltekintünk attól, hogy a töltési nyomást nem abszolút, hanem 

túlnyomásban mérjük, vagyis ahhoz kb. 1 bart hozzá kellene adnunk. 

Állandó térfogaton (tehát például zárt gázpalackban, mikor V1 = V2) a következő egyenletet kaphatjuk: 

 

és ebből 

 

vagyis az abszolút nyomás a kelvinben mért abszolút hőmérséklettel egyenesen arányos. 

Lássunk erre is egy példát: 

A gázpalackot szabályosan töltöttük meg permanens gázzal úgy, hogy 15 °C (288,15 K) hőmérsékleten a 

nyomás 200 bar legyen. Ezután a palack szabálytalan tárolás következtében (például tűző napsütésben) 80 °C, 

azaz 353,15 K hőmérsékletre melegszik fel. 

Ha most az 1 gázállapotot vesszük a felmelegedett állapotnak, 

akkor 80 °C-on a nyomás: 

P1 = 200 = 245,1 bar lesz, ami 300 bar próbanyomás esetében biztonságtechnikailag már nem megengedhető. 

(Itt is eltekintettünk attól, hogy a 200 bar töltési nyomás nem abszolút nyomás.) 

Állandó nyomáson (például vízzáras gazométerben vagy rugalmas falú ballonban, ha feltételezzük, hogy a 

belső nyomás nem nő a méretnövekedéssel) a kiinduló egyenletből a következő összefüggést kapjuk: 

 

, amelyből 

 

azaz a térfogat az abszolút hőmérséklettel egyenesen arányos. 
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Ha például a 100 m3-es gazométert félig töltjük meg permanens gázzal (50 m3) a hajnali 10 °C-os 

hőmérsékleten, majd a be- és kimeneti szelepeket elzárjuk, és a déli órákban a hőmérséklet 35 °C-ra emelkedik, 

a gáz térfogata: 

V1 = 50 · 353,15/288,15 = 54,4 m3-re nő, és ezzel arányosan a gazométer harangja emelkedik. 

1.5. Gáztörvények reális gázokra 

A valódi, azaz reális gázok különösen nagy nyomásokon és a kritikushoz közel eső hőmérsékleteken közelítőleg 

sem elégítik ki az „ideális gáz” feltételeit, ezért az egzakt, pontos számításokhoz az eddigi példákban használt 

ideális gáztörvény – más néven állapotegyenlet – a permanens gázok esetében sem használható. 

A reális gázok állapothatározóinak összefüggésére különböző, többfaktoros egyenleteket szerkesztettek, de a 

gyakorlatban a legjobban a Z kompresszibilitási tényező használata vált be, amely a gáz fajtáján kívül a 

hőmérséklettől és nyomástól is függ, és kísérletileg meghatározott értékei ismertek. 

A reális gáztörvény ezzel a következőképpen alakul: 

PV = Z(T,P)nRT 

Ez azt jelenti, hogy a változatlan mólszámú ideális gázra érvényes egyenlet a reális gázok esetében a következő 

lesz: 

 

ahol Z(P1,T1) és Z(P2,T2) értékeit a megfelelő táblázatokból vagy diagramokból helyettesíthetjük be. 

A Z kompresszibilitási tényező nyomástól, hőmérséklettől és gázfajtától való függésének érzékeltetésére 

példaként megadunk néhány adatot két permanens gázra, az argonra és a hidrogénre, illetve egy nem permanens 

gázra, a szén-dioxidra: 

 

1.1.5.1. ábra Forrás: Messer 
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1.1.5.2. ábra Forrás: Messer 

 

1.1.5.3. ábra Forrás: Messer 

A táblázati adatokból az alábbi következtetéseket vonhatjuk le: 

• A normálállapot közelében, valamint kis nyomásokon és magasabb hőmérsékleteken minden gáz viselkedése 

megközelíti az ideális gáztörvénynek megfelelőt. 

• A permanens gázok és a nem permanens gázok kompresszibilitási tényezője alacsony és környezeti 

hőmérsékleteken általában 1-nél kisebb, ezért nagyobb nyomásokon, adott térfogatba az ideálishoz képest 

több sűríthető belőlük. Kivételt képeznek a legalacsonyabb forráspontú gázok, mint a hidrogén és a hélium, 

amelyek Z adatai nagy nyomásokon 1-nél nagyobbak, így mint a következő, második példából is láthatjuk, a 

nagy töltési nyomású palackban kevesebb van, mint az ideális gáztörvényből számítható lenne. 

• A kritikus hőmérséklet és ennek megfelelő kritikus nyomás közelében csökkennek legkisebbre a Z értékek, a 

hőmérséklet emelkedésével viszont minden gáz esetében nőnek, többnyire az egység fölé is. 

• A forráspont alatt, amely a nyomás növelésével emelkedik, ugrásszerű csökkenést látunk, ami annak 

következménye, hogy a gáz cseppfolyósodik. A zöld mezőben lévő Z értékek ennek megfelelően 

folyadékfázisú adatok, itt már gáztörvényről nem beszélhetünk. A hidrogén esetében nem találunk 

folyadékfázisú adatot, mivel forráspontja és kritikus hőmérséklete is jóval kisebb, mint a legalacsonyabb 

táblázati hőmérséklet. 
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• A kritikusnál lényegesen magasabb hőmérsékleteken a nem permanens szén-dioxid is az egységhez közeli Z 

értékeket mutat, vagyis a permanens gázoknak megfelelően az ideális gázt megközelítően viselkedik. 

1. példa: Nézzük először a számítást az „ideális” példa adataival argon esetében a 

 

képletben T1 és T2 elhagyható, mivel T1 = T2, Z(P1, T1) és Z(P2, T2) helyett pedig Z1 és Z2 jelölést használhatunk. 

Az argonra közölt kompresszibilitási adatok alapján Z1 = 0,9993 és Z2 = 0,9362. (A táblázati adatok 15 °C 

helyett 290 K = 16,85 °C hőmérsékletre vonatkoznak, a 15 °C-os értéket interpolációval kaptuk.) A képlet tehát 

számadatokkal a következőképpen alakul: 

 

Ebből tehát V1 = 10,674 m3, vagyis az amúgy 10 m3-esnek nevezett 200 bar töltési nyomású, 50 literes 

palackban a valóságban ennél több argon van. 

2. példa: Hidrogén esetében a helyzet fordított, mivel a kompresszibilitási tényező nagy nyomásokon 

lényegesen nagyobb 1-nél. A hidrogén Z-táblázatából interpolált értékek alapján Z1 (1 bar, 15 °C) = 1,001 és Z2 

(200 bar, 15 °C) = 1,1281. Az előbbivel azonos palackűrtartalom és töltési nyomás esetén tehát: 

 

Az ipari gyakorlatban ennek megfelelően 0,89-es szorzóval számolva, a nagyobb tisztasági fokozatú hidrogén 

esetén figyelembe veszik, hogy például a szokásosan 10 m3-esnek nevezett palackban ennél kevesebb hidrogén 

van. 

A vonatkozó képletből következik, hogy mivel 1 bar nyomáson a kompresszibilitási tényezők értéke mindig az 

egységhez közeli, a nagy nyomásokon 1-nél nagyobb értékű kompresszibilitási tényező esetében a palack a 

nyomással arányosnál kevesebb, 1-nél kisebb tényezők esetében pedig több gázt tartalmaz. 

Az ideálistól való eltérés a katalógusunkban szereplő gázok közül a legkisebb a nitrogén, míg a legnagyobb a 

szén-dioxid esetében. 

1.6. A lecke tartalmának összefoglalása 

Ebben a leckében megismerkedtünk az állapothatározókkal és mértékegységeikkel. Vizsgáltuk a gázok 

sűrűségének, illetve hővezető képességének változását különböző körülmények (hőmérséklet és nyomásérték) 

között. Bemutattuk a gázok állapothatározói, a nyomás, a hőmérséklet és a térfogat közötti összefüggéseket, 

valamint alkalmazásukat az ideális gázokra, illetve a reális gázokra vonatkozó gáztörvényekben. 

2. A gőz–folyadék egyensúllyal kapcsolatos adatok és 
összefüggések 

2.1. Gázok kritikus hőmérséklete és nyomása 

Lássuk most a gáz- és folyadékállapottal kapcsolatos jellemzőket és ezek egyes értékeit a katalógusokban 

szereplő gázokra. 

A kritikus hőmérséklet az a hőmérsékleti érték, amely felett a gázt semmilyen nyomáson nem lehet 

cseppfolyósítani, tehát csak gázállapot létezik. 

A kritikus hőmérsékleti gőznyomást nevezzük kritikus nyomásnak, és ezt a gázállapotot kritikus pontnak. 
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A kritikus ponton a folyadék- és gázfázis (gőzfázis) közötti különbség megszűnik, sűrűségük is azonos, ezt 

hívjuk kritikussűrűségnek. 

Termodinamikai definícióban a gőz alatt azt a gázfázisú közeget értjük, amely még nem viselkedik ideális 

gázként, mert hőmérséklete relatíve közel van a forrásponthoz vagy a kritikus állapotához. Ettől a 

hőmérséklettől távolodva ez a közeg egyre inkább az ideális gáz tulajdonságait veszi fel, és innentől kezdve már 

gáznak nevezik. 

A sűrűség erősen függ a halmazállapottól, cseppfolyós állapotban – főleg a permanens gázok esetében – a 

folyadéksűrűség nem túl nagy nyomásokon több nagyságrenddel nagyobb a gázsűrűségnél, viszont a kritikus 

ponthoz közeledve ez a különbség csökken. 

A gőznyomás (vagy gőztenzió) a folyadékfázissal zárt térben egyensúlyban lévő gőzfázis nyomása, amely a 

fennálló hőmérséklet emelkedésétől függően nő. A hőmérsékletfüggés exponenciális jellegű. 

A forráspont az a hőmérséklet, amelyen a folyadék (cseppfolyósított gáz) gőznyomása eléri a folyadék feletti 

nyomást, illetve nyitott edény esetében a külső nyomást, és ennek következtében nem csak a felületén párolog, 

képződnek gázbuborékok, amelyek kitörve a gáztérbe (nyitott edény esetében a légtérbe) a folyadékfelületet 

mozgásba hozzák. Ennek értelmében a forráspont nyomásfüggő, növekvő nyomással a forráspont is nő. Ez 

fordítva azt is jelenti, hogy a zárt (kriogén gáz esetében hőszigetelt) edényben – tartályban, palackban – lévő 

cseppfolyósított gáz hőmérséklete az abban uralkodó nyomástól függ: kisebb nyomáson alacsonyabb, nagyobb 

nyomáson magasabb. (Amíg folyadékfázis van jelen, addig annak hőmérséklete mindig a felette lévő gőztér 

nyomásának megfelelő forráspont lesz.) 

Példa: A 3,6079 bar abszolút nyomáson (kb. 2,6 bar túlnyomáson) szállító- vagy tárolótartályban lévő 

cseppfolyós nitrogén hőmérséklete például 90 K, vagyis –183,15 °C, tehát „melegebb”, mint a nyitott edényben 

atmoszferikus nyomáson forrásban lévő nitrogén. 

 

1.2.1.1. ábra Forrás: Messer 

A hármaspontot az a nyomás és hőmérséklet határozza meg, amelyen az adott gáz mindhárom halmazállapota 

létezhet. Az ipari gázok gyakorlatában ennek akkor van jelentősége, ha a hármasponti nyomás az atmoszferikus 

nyomáson folyadékállapot nem létezik, mint a szén-dioxid esetében. 
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Az előzőekben tárgyalt jellemzők közötti összefüggést a fázisdiagram érzékelteti, amelynek általános, sematikus 

példáját az 1.2.1.2. ábrán mutatjuk be. 

A zárt térben lévő tiszta gázok folyadék- és gázfázisa közötti egyensúlyt, mint láttuk, a hőmérséklettől függő 

gőznyomás szabja meg. 100%-ig tiszta gáz azonban a valóságban nem létezik, a nagytisztaságú gázok is mindig 

tartalmaznak szennyeződésként más gázalkotórészeket (komponenseket), ha nagyon kis koncentrációban is. A 

folyadék- és gázfázis összetétele közötti összefüggésnek cseppfolyós állapotú gázok előállításakor, 

használatakor a gyakorlatban is fontos szerepe van, ezért a következőkben foglalkoznunk kell a gőz-folyadék 

egyensúly elvi alapjaival ebből a szempontból is. 

 

1.2.1.2. ábra Forrás: Messer 

2.2. A folyadék- és gázfázis közötti összefüggések 

Az illékonyság vagy volatilitás a fizikában és a kémiában a folyékony és/vagy 

szilárdhttp://hu.wikipedia.org/wiki/Szilárd_halmazállapothalmazállapotú anyagok elpárolgásra való készségét 

jellemzi. Az elpárolgásra való készség a folyadékok és szilárd anyagok gőznyomásával függ össze, ami a 

hőmérséklettel emelkedik. 

A folyadék- és gázfázis összetétele közötti összefüggést a hőmérséklet és a tiszta komponensek gőznyomásának 

ismeretében, kétkomponensű, ideális elegyek esetére a Raoult- és a Dalton-törvény egyesítésével kaphatjuk 

meg. 

Jelöljük 1 indexszel az illékonyabb, 2 indexszel a kevésbé illékony komponenst, és legyen 

x    1   és x2 a komponensek móltörtjei a folyadékfázisban, 

y    1   és y2 a komponensek móltörtjei a gázfázisban, 

p    1   és p2 a komponensek parciális nyomása a folyadékkal egyensúlyban lévő gázfázisban, 

P    1   és P2 a tiszta komponensek gőznyomása (gőztenziója) a folyadékelegy hőmérsékletén, 

P  pedig a gázfázis össznyomása, vagyis a folyadékelegy gőznyomása. 

A Raoult-törvény szerint a gázfázisban a komponensek gőztenziói móltörtjük arányában érvényesülnek, azaz: 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Folyadék
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szilárd_halmazállapot
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szilárd_halmazállapot
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szilárd_halmazállapot
http://hu.wikipedia.org/wiki/Gőznyomás
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p1 = x1P1, 

p2 = x2P2. 

A Dalton-törvény szerint viszont a gázfázisban az össznyomás kialakításában a komponensek móltörtjeik 

arányában vesznek részt, azaz 

p1 = y1P, 

p2 = y2P, 

és az össznyomás a parciális nyomások összege, vagyis 

P = p1 + p2. 

Az egyesített Raoult–Dalton-törvény szerint tehát: 

y1P = x1P1, 

y2P = x2P2. 

Ha most bevezetjük az αrelatív illékonyság fogalmát, amely a tiszta komponensek gőznyomásának aránya a 

folyadékelegy hőmérsékletén: 

 

és figyelembe vesszük, hogy kétkomponensű elegy esetében 

x 2 = 1 – x1 és 

y 2 = 1 – y1, 

akkor végül megkapjuk az egyensúlyi folyadék- és gázfázis összetételére vonatkozó összefüggést az illékonyabb 

komponens móltörtjére kifejezve: 

 

Ez az összefüggés a szokásos biner (kétkomponensű) kriogén folyadékelegyek, például N2–O2 (cseppfolyós 

levegő), N2–Ar, O2–Ar esetében elég jól követi a tényleges egyensúlyi viszonyokat, ezért a vizsgált 

komponensre vonatkozóan a folyadékfázis koncentrációja alapján – egyensúlyt feltételezve – jól lehet vele 

becsülni a gázfázis koncentrációját, vagy fordítva. 

Általánosságban megállapítható, hogy az illékonyabb – tehát az adott hőmérsékleten nagyobb gőztenziójú – 

komponensek a gázfázisban, a kevésbé illékonyak pedig a folyadékfázisban dúsulnak fel. 

Kis (ppm nagyságrendű) koncentrációk esetében az összefüggés jó közelítéssel 

y1 = αx1 

alakra egyszerűsíthető, mivel 1 mellett (α – 1)x1 elhanyagolható. 

Mivel a fenti szokásos kriogén folyadékelegyek jó közelítéssel ideálisnak tekinthetők, és az előbbi egyszerűsítés 

kis koncentrációk esetében elfogadható, ezt az összefüggést számításainkhoz a következőképpen írhatjuk: 

y1 = α1/2 · x1, 

ahol 

y    1  : az 1. számú szennyező komponens egyensúlyi koncentrációja a gázfázisban, 
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x    1  : az 1. számú szennyező komponens egyensúlyi koncentrációja a folyadékfázisban, 

α    1/2  : az 1. számú szennyező komponens relatív illékonysága az alapgázéhoz viszonyítva, azaz: 

α1/2= ps1 /ps2, 

amelyben: 

p  s1: a szennyező komponensnek megfelelő tiszta cseppfolyós gáz gőztenziója (telített gőznyomása) az aktuális 

hőmérsékleten és 

p    s2  : a tiszta alapgáz gőztenziója az aktuális hőmérsékleten (azaz az aktuális nyomásnak megfelelő 

forrásponton). 

A Raoult–Dalton-törvényből levezetett ideális képlet helyett a gyakorlatban inkább a tényleges mérési 

adatokból szerkesztett T, x- vagy P, x-diagramokat használják, amelyekből állandó nyomáson, illetve állandó 

hőmérsékleten olvasható le grafikusan az egyik komponens móltörtje (és ebből következően koncentrációja) az 

egyensúlyban lévő folyadék- és gázfázisban. A másik komponens móltörtje biner (kétkomponensű) elegyek 

esetében 1 – x, vagy c százalékban kifejezett koncentráció esetében 100 – c. 

 

1.2.2.1. ábra Forrás: Messer 

A diagramon x1(y1) a magasabb forráspontú, tehát kevésbé illékony komponens móltörtjét jelenti. Az ábrán 

jelölt példában x1* a komponens móltörtje a folyadékfázisban, y1* pedig a vele egyensúlyban lévő gázfázisban. 

T1 az y1* összetételű gázelegy kondenzációs pontja, T2 pedig az ilyen összetételű folyadékelegy forráspontja 

(tiszta anyagok esetében ez a két hőmérséklet azonos). 

A másik, illékonyabb komponens móltörtje x2* = 1 – x1*. Tf1 a kevésbé illékony, Tf2 pedig az illékonyabb 

komponens forráspontja. 

Ha z1* (és z2* = 1 – z1*) összetételű, P nyomású és T1 hőmérsékletű elegyünk van, az x1*, x1* összetételű 

folyadékfázisra és y1*, y1* összetételű gázfázisra válik szét. 

Példa: Számítsuk ki egy viszonylag tiszta cseppfolyós nitrogén folyadék- és gázfázisában az oxigén szennyező 

komponens egyensúlyi koncentrációját, illetve ezeknek a koncentrációknak a viszonyát. 

1. Legyen az aktuális nyomás normál atmoszferikus, azaz psN2 = 1,01325 bar. 



 A gázok főbb fizikai-kémiai 

jellemzői és főbb előállítási 

módszerei 

 

 18  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Az aktuális hőmérséklet ezek szerint a nitrogén normál forráspontja, azaz –195,8 °C. 

A tiszta oxigén gőztenziója ezen a hőmérsékleten psO2 = 0,19 bar. 

A gőztenzióadatokból: αO2/N2 = 0,19/1,01325 = 0,1875. 

Ha most a folyadékfázisban az O2-koncentráció: xO2 = 3 ppm(n/n), akkor a gőz–folyadék egyensúly kialakulása 

esetén a gázfázisban mit jelent az (n/n) a ppm után? Szerintem a ppm-et is érdemes lenne kifejteni a ppb 

társaságában.** 

y O2= 0,1875 · 3 = 0,56 ppm(n/n) lesz. 

2. Legyen a cseppfolyós nitrogén egy kriogén szállítótartályban, 2 bar túlnyomáson. Ezek szerint gyakorlatilag 

pN2 = 3 bar. 

A nitrogén forráspontja ezen a nyomáson –185 °C, 

az oxigén gőztenziója ezen a hőmérsékleten: psO2 = 0,8 bar. 

Ebből: αO2/N2 = 0,8/3 = 0,2666. 

Így ha előbbi példánk szerint a folyadékfázisban az O2-koncentráció 3 ppm(n/n), akkor a gázfázisban 

y   O2  = 0,2666 · 3 = 0,8 ppm(n/n) lesz. 

Ez utóbbi esetben nézzük meg, hogy ha a gázfázisban még a nitrogén 5.0 (99.999% (V/V) N2) tisztaságnak 

éppen megfelelő 2 ppm(n/n) O2 szennyeződést mérünk, akkor ez a mérvadó folyadékfázisban mennyinek felel 

meg. 

Mivel az y1 = α1/2 · x1 összefüggésből: 

x1 = y1/α1/2, 

x  O 2= 2/0,2666 = 7,5 ppm(n/n) lesz! 

**Megjegyzés: A különböző koncetrációegységekkel, közöttük az előbbi példában használt ppm-mel az 1.3.3. 

fejezet foglalkozik részletesen. 

2.3. A szén-dioxid különlegességei 

A gőz–folyadék egyensúllyal kapcsolatban külön kell foglalkoznunk a szén-dioxid részletesebb gőznyomás- és 

sűrűségadataival, mivel ezek a palackozott termék esetében biztonságtechnikai szempontból nagy jelentőségűek. 

A cseppfolyós szén-dioxid sűrűsége ugyanis – főleg 0 °C fölött – erősen csökken a hőmérséklet növekedésével, 

így a palack túltöltése esetén több száz bar folyadéknyomás is kialakulhat, ami robbanást idézhet elő. 
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1.2.3.1. ábra Forrás: Messer 

1. esettanulmány: 

A szén-dioxid kritikus hőmérséklete +31,06 °C, tehát ennél alacsonyabb hőmérsékleten nyomással 

cseppfolyósítható nem permanens gáz, így a szokásos palackokban fő tömege folyadékállapotban van, a 

hőmérséklettől függő gőznyomáson. Ezért a palackba töltött mennyiségét a reális gáztörvénnyel sem lehet 

számítani a nyomás alapján. 

A szén-dioxid-palackban mindaddig csak a hőmérséklettől függ a nyomás, amíg a folyadékfázis el nem fogy. A 

szén-dioxid-palackok töltetadagját nem m3-ben, hanem kg-ban adják meg, és töltéskor, valamint értékesítéskor 

sem nyomásméréssel, hanem tömegméréssel (súly alapján, mérlegeléssel) történik az ellenőrzés. Az üres palack 

tömege jelenti a tarát, amelynek értéke be van ütve a palack nyakába. A töltőüzem ezt mindig ellenőrzi töltés 

előtt, hogy idegen, folyadékfázisú anyag (például víz) ne maradjon a palackban. A megtöltött palack bruttó 

tömegéből a tarát levonva kapjuk meg a nettó töltettömeget. 

A szilárd anyagoknak a folyékony halmazállapot átlépésével való elpárolgását szublimációnak nevezzük. A 

szilárd szén-dioxid (szárazjég) –78,5 °C-on szublimál, azaz olvadás nélkül, közvetlenül gőzzé alakul. 

2.4. Műveletek gázokkal 

Az előállítási és felhasználási technológiákban gázokkal végzett műveletek közül leggyakrabban a kompresszió 

(sűrítés, térfogatcsökkentés nyomásnöveléssel) és az expanzió (kiterjesztés nyomáscsökkentéssel) fordul elő. 

A kompresszió, amely mindig munkabefektetéssel jár (így külső energiát igényel), lehet adiabatikus, mikor a 

kompresszor és a környezet között nincs hőforgalom (hőátadás), és izoterm, amikor a képződő hőt például 

hűtővízzel elvezetjük. A gyakorlatban általában az adiabatikust vagy izotermet megközelítő átmenet játszódik 

le. 

 

1.2.4.1. ábra Forrás: Messer 

Az adiabatikus kompresszió minden esetben hőmérséklet-emelkedéssel jár, amelynek mértékét a következő 

egzakt összefüggéssel számíthatjuk: 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Szublimáció
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ahol 

T   1   a kiinduló hőmérséklet (K), 

T    2   a véghőmérséklet (K), 

P    1   a kezdőnyomás (abszolút), 

P    1   a végnyomás (abszolút) és 

k  az adiabatikus kitevő, amely az állandó nyomáson és az állandó térfogaton mért fajhő hányadosa, azaz: cp/cv. 

Ennek értéke egyatomos gázokra (mint a hélium és argon) 1,66 körül, kétatomos molekulájukéra (mint a 

nitrogén, oxigén és hidrogén) 1,4 körül, három- vagy többatomos gázokra (mint a szén-dioxid és acetilén) 1,3 

körül van. 

A fajhő (c), vagy fajlagos hőkapacitás az a hőmennyiség, amely egységnyi tömegű anyag hőmérsékletét egy 

fokkal emeli. Mint láttuk, ez a definíció a kétfázisú gáz-folyadék területen nem használható, mivel ott a 

hőmérséklet a hőközlés hatására, vagyis a melegítés ellenére sem változik. A fajhő általában használatos SI-

egysége a kJ/kg · K. 

Amint az a fenti képletből következik, a hőmérséklet-növekedés nem a nyomáskülönbségtől, hanem a 

nyomásviszonytól függ, valamint a kezdőhőmérséklettől is, mivel az egyenletben nem hőmérséklet-különbség, 

hanem az abszolút hőmérsékletek viszonya szerepel. 

A nyomásviszonnyal összefüggő abszolút hőmérsékletviszony levegőre vonatkozó néhány tényleges értékét 

táblázatban adjuk meg, ezek az értékek a fordított folyamatra, az adiabatikus expanzióra is érvényesek. 

 

1.2.4.2. ábra Forrás: Messer 

Az adiabatikus kompresszió fordított folyamata az adiabatikus expanzió, amikor a gáz nyomását úgy 

csökkentjük, és ezáltal térfogatát növeljük hőszigetelt körülmények között, hogy az közben külső munkát végez. 

Ez az úgynevezett expanziós gépekben történhet, amelyek dugattyúsak vagy turbinásak lehetnek, és általában 

áramot termelnek vissza a hálózatba, vagy újabban kompresszor járókereket hajtanak meg. 
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1.2.4.3. ábra Forrás: Messer 

Adiabatikus kompresszió nemcsak kompresszorban, hanem például úgy is lejátszódhat, hogy egy végén zárt 

csővezetékbe hirtelen szelepnyitással nagynyomású gázt engedünk. 200 bar vagy nagyobb nyomás esetén így 

1000 °C körüli hőmérséklet is kialakulhat, és ha a gáz oxigén, akkor így még a rozsdamentes acél 

zárószerelvény is kiéghet. Többek között ezért is fontos a gázokkal való kíméletes, körültekintő munkavégzés. 

Példa: 

Induljunk ki 200 bar nyomású, 20 °C (293,15 K) hőmérsékletű levegőből, amely a tökéletesen hőszigetelt 

expanziós gépben 5 bar nyomásra expandál. 

A nyomásviszony: 

 

amelyhez a táblázat szerint 

 

hőmérsékletviszony tartozik, vagyis amelyből 

 

Vagyis a 20 °C hőmérsékletű levegő az expanziós gép után megközelíti a cseppfolyósodási hőmérsékletet. 

Az expanzió másik fajtája a fojtás, amikor a gáz nyomáscsökkenéskor (ezáltal térfogat-növekedéskor) nem 

végez külső munkát, így belső energiatartalma változatlan marad. Ideális gáz esetében így nem is következne be 

hőmérséklet-csökkenés. A valódi, reális gázok esetében azonban van kölcsönhatás a gázmolekulák között, így 

belső munkavégzés történik, amely például levegő esetében a szokásos körülmények között hőmérséklet-

csökkenéssel jár. 
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A fojtás gyakorlatilag úgy kivitelezhető, hogy az áramló levegő útjába valamilyen ellenállást, általában 

tűszelepet (fojtószelepet) iktatnak be. Fojtás történik például akkor is, ha egy nagynyomású gázpalack szelepét 

kinyitva a szabadba áramoltatjuk a gázt. A szén-dioxid viszonylag nagy Joule–Thomson-tényezője 

következtében ilyenkor általában szilárd szén-dioxid (szénsavhó) is képződik. Joule–Thomson-tényező 

(adiabatikus Joule–Thomson-tényező: 

 

, ahol T a hőmérséklet, p a nyomás és H az entalpia. m adiabatikus körülmények között (H állandó) megmutatja, 

hogy a nyomásváltozás mekkora hőmérséklet-változással jár. Ha a nyomás csökkenésére egy gáz lehül, akkor μ 

> 0. [K Pa-1]) 

Mint a reális gáztörvénnyel kapcsolatban láttuk, a kompresszibilitási tényező negatív és pozitív eltérést is 

okozhat az ideális gáztörvénytől különböző gázfajták esetén és különböző körülmények (nyomás- és 

hőmérsékletviszonyok) között. Hasonló a helyzet a fojtáskor bekövetkező hőmérséklet-változással, a Joule–

Thomson-hatással (reális gázokhőmérsékletének megváltozása, ha környezetüktől hőszigetelve egy fojtást 

tartalmazó nyíláson át kitágulnak) is, amelynek értékét általános képlettel nem kaphatjuk meg, minden gázra 

nézve különböző, és a hőmérséklettől, valamint a nyomástól is függ. 

2. esettanulmány: 

A normálállapot közelében a levegő hőmérséklete fojtáskor 1 bar nyomáscsökkentéskor 0,27 fokkal, az oxigéné 

0,33 fokkal, míg a szén-dioxidé 1,35 fokkal csökken. Ugyanakkor például a hidrogén ilyen körülmények között 

nem lehűl, hanem felmelegszik, viszont nagyon alacsony hőmérsékletről kiindulva az előbbi gázokhoz 

hasonlóan lehűlés következik be. 

A levegő és más gázok cseppfolyósításakor általában az adiabatikus expanziót és a fojtást kombinálják. Ez 

régebben mindenképpen szükségszerű volt, hogy a folyadékütést elkerüljék az akkor általánosan használt 

dugattyús expanziós gépekben. A mai modern berendezések már többnyire expanziós turbinákkal működnek, de 

ezek esetében is kerülendő a turbinán belüli folyadékképződés. 

A cseppfolyósítás fordított művelete az elpárologtatás vagy a szakzsargon szerint az elgázosítás, amely például 

akkor játszódik le az elpárologtatókban, amikor a cseppfolyós állapotban tárolt gázt gázalakban kívánjuk 

felhasználni. Itt van fontos szerepe az eddig még nem tárgyalt gázjellemzőnek, a párolgáshőnek. A párolgáshő 

az a hőmennyiség, amely egységnyi tömegű folyadék (cseppfolyós állapotú gáz) azonos hőmérsékletű gőzzé 

(esetünkben gázzá) alakításához szükséges. Használatos SI-egysége a kJ/kg, amely a ma már nem törvényes, de 

köztudatban lévő kcal/kg mértékegységet váltotta fel. 

1 kcal/kg = 4,1868 kJ/kg 

Az elpárologtatáshoz mindig hőt (a párolgáshőt) kell közölni a folyadékkal, ami a felhasználói elpárologtatók 

esetében a környezeti levegőből történik, tehát annak lehűlésével jár. Állandó nyomáson a kriogén folyadék 

hőmérséklete (a nyomásnak megfelelő forráspont) mindaddig nem változik, míg folyadékfázis van jelen. Ez 

akkor is érvényes, ha például nyitott edényben van a kriogén folyadék, például cseppfolyós nitrogén, és a külső, 

sokkal magasabb hőmérséklet következtében felületén forrásban van. A saját magától elvont hő hűti például a 

folyékony nitrogént, így a környezetből kapott hő nem tudja erősebben forrásba hozni (főleg ha a nyitott edény 

fala hőszigetelt), viszont tartja az atmoszferikus forráspontnak megfelelő kb. –196 °C hőmérsékletet. 

A cseppfolyósodás mint fordított folyamat ennek megfelelően a kondenzációs hő felszabadulásával jár, amely a 

párolgáshővel azonos nagyságú hőmennyiség, és így melegíti a kondenzált folyadékot, valamint a környezetet, 

tehát fenntartásához hűtést kell alkalmaznunk. Állandó nyomáson azonban itt sem változik a hőmérséklet 

mindaddig, míg az összes gáz nem cseppfolyósodott. 

3. esettanulmány: 

A nyomás változásakor vagy változtatásakor a kriogén folyadék hőmérséklete is változik az aktuális 

forráspontnak megfelelően, így például ha a felhasználói kriogén tartályban a nyomást növeljük, a folyadék 

hőmérséklete is növekszik, nyomáscsökkentéskor pedig csökken. Ezzel mindig együtt jár a megfelelő részleges 

elpárolgási vagy kondenzációs folyamat. 

http://www.vilaglex.hu/Lexikon/Html/RealGaz.htm
http://www.vilaglex.hu/Lexikon/Html/RealGaz.htm
http://www.vilaglex.hu/Lexikon/Html/Hosziget.htm
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Az elpárologtató hőcserélőkben a környezeti levegőből annál több hőt kell átadni a cseppfolyós kriogén gáznak, 

minél nagyobb a felhasználási teljesítmény, vagyis az időegységenkénti gázfelhasználás. Nagyobb teljesítmény 

ezért nagyobb hőcserélő felületet igényel. A gyakorlatban ez jól érzékelhető, ugyanis ha a maximális 

felhasználáskor az egész elpárologtató vagy annak nagy része „kifagy” (külső felületén a levegő 

nedvességtartalmából jég rakódik le), akkor növelni kell a hőcserélő felületet. 

A párolgáshő kisebb nyomásokon legalább olyan nagyságrendű, mint a kapott kriogén gáz (N2, O2, Ar stb.) 

környezeti hőmérsékletre való felmelegítéséhez (illetve cseppfolyósításkor a környezetiről a cseppfolyósodási 

hőmérsékletre való lehűtéshez) szükséges (illetve elvonandó) hő, de a nyomás (és ennek megfelelő forrásponti 

hőmérséklet) növelésével csökken, mivel a folyadék- és gázállapot közeledik egymáshoz. A kritikus ponton, 

mint az előzőekben már említettük, a fáziskülönbség és fázishatár megszűnik, így a párolgáshő is nullává válik. 

Jól érzékelhetjük ezt és a fentieket például a gáz P, V-diagramján, amelyet általánosságban az 1.2.4.4. ábra 

érzékeltet. 

 

1.2.4.4. ábra Forrás: Messer 

A haranggörbétől balra folyadékfázis, jobbra gázfázis van, a görbe alatt pedig egymással egyensúlyban lévő 

folyadék- és gázfázis. A haranggörbe csúcspontján lévő kritikus pont felett csak az ábrán „fluid” fázisnak jelzett 

gázfázis lehetséges. 

Ha a kritikusnál alacsonyabb T6 hőmérsékleten (a T6 izoterma mentén a C pontból a B pont felé) a nyomást 

növeljük, akkor P6 nyomáson kezdődik a cseppfolyósodás, amely a T6 hőmérsékletnek megfelelő gőznyomás. A 

teljes cseppfolyósodásig (A pont) a nyomás és a hőmérséklet sem változik. Az ennél nagyobb nyomású folyadék 

nyomásának csökkentésekor az elpárolgáskor hasonló a helyzet. A haranggörbe szélessége jelzi a párolgáshő 

nagyságát, és ez érzékelteti, hogy nagyobb nyomáson a párolgáshő kisebb, a kritikus nyomáson pedig meg is 

szűnik (A–B távolság kisebb, mint F–E). A kritikus hőmérséklet felett csak hűtéssel érhetjük el a kétfázisú, majd 

folyadékterületet. 

2.5. Gáz–folyadék átszámítások 

Az 1.2.5.1.–1.2.5.10. táblázatokban a legfontosabb permanens gázokra ezeket a gáz- és folyadékállapot közötti 

átszámítási tényezőket adjuk meg a Messer gázkatalógusa alapján. A gázköbméter mindig 15 °C hőmérsékletre 

és 1 bar nyomásra vonatkozik, a folyadékköbméter pedig az atmoszferikus forrásponton (1,01325 bar 

nyomáson) érvényes. 

A táblázatokban a vízszintes sorok adatai függenek össze, így ezek alapján kereshetjük meg a kívánt adatot. 
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A gáz–folyadék átszámítási táblázatokban a harmadik oszlop első sorának adata a gázsűrűség (kg/m3) 15 °C 

hőmérsékleten és 1 bar nyomáson. Az első oszlop második sorának adata azt fejezi ki, hogy 1 m3 atmoszferikus 

nyomású folyadék forráspontjának hőmérsékletén hány m3 15 °C hőmérsékletű és 1 bar nyomású gáznak felel 

meg, a harmadik oszlop második sorának adata pedig a folyadék sűrűsége (kg/m3) az atmoszferikus 

forrásponton. 

 

1.2.5.1. ábra Forrás: Messer 

 

1.2.5.2. ábra Forrás: Messer 
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1.2.5.3. ábra Forrás: Messer 

 

1.2.5.4. ábra Forrás: Messer 
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1.2.5.5. ábra Forrás: Messer 

 

1.2.5.6. ábra Forrás: Messer 
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1.2.5.7. ábra Forrás: Messer 

 

1.2.5.8. ábra Forrás: Messer 
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1.2.5.9. ábra Forrás: Messer 

 

1.2.5.10. ábra Forrás: Messer 

2.6. A lecke tartalmának összefoglalása 

Ebben a fejezetben összefoglaltuk a gáz- és folyadékállapottal kapcsolatos jellemzőket, a gőz-folyadék elegy 

viselkedését, valamint az alkotók koncentrációjának változását a hőmérséklet függvényében. Bemutattuk a tiszta 

gáz sematikus fázisdiagramját, amely érzékelteti a jellemzők közötti összefüggéseket. A gáz- és a 

folyadékfázisban az alkotók koncentrációját meghatároztuk elméleti képlettel, illetve diagramokkal.. Külön 

fejezet szólt a szén-dioxid tulajdonságairól. Ezt követően a gázok előállításánál és felhasználásánál 

leggyakrabban használt technológiákkal, az adiabatikus kompresszió (sűrítés, térfogatcsökkentés 

nyomásnöveléssel) és az adiabatikus expanzió sajátosságaival foglalkoztunk. 
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Esettanulmányokon keresztül mutattuk be a gáz-folyadék elegy viselkedését különböző körülmények között. 

Bemutattuk a reális gáz sematikus P, V-diagramját, továbbá a gyakorlati jelentőséggel bíró gáz-folyadék 

átszámítási táblázatokat. 

3. Gázkeverékek készítése 

3.1. Gázkeveréktípusok és előállíthatóságuk 

A legkülönbözőbb területeken történő rutinszerű felhasználások céljára a standard gázkeverékek állnak 

rendelkezésre. Ezek az általában külön névvel és koncentrációra jellemző számmal is ellátott, meghatározott 

összetételű keverékek a mindig azonos összetétel révén nagyobb mennyiségben, töltési sorozatban állíthatók 

elő, és általában raktárról szállíthatók. A gázforgalmazók az egyes standard gázkeverékekre vonatkozó 

részleteket, többek között a szállítási formákkal, a termékadatlapokban foglalják össze. 

Számos felhasználás esetében egyedi gázkeverékekre van szükség, például mérőműszerek ellenőrzéséhez vagy 

kalibrálásához és egyedi vizsgálatok vagy műveletek, kísérletek elvégzéséhez. A felhasználási cél határozza 

meg az összetételt, vagyis az alkotórészek számát és koncentrációját. A keverékeket a felhasználó igényeinek 

megfelelően állítják elő a fizikai és kémiai lehetőségek, valamint a biztonságtechnikai előírások 

figyelembevételével. 

Az egyedi gázkeverékek legtöbbször használt csoportja az általában analitikai mérőműszerek, például 

gázkromatográfok vagy specifikus (fotometrikus, paramágneses, elektrokémiai vagy egyéb mérési elvű) 

gázanalizátorok kalibrálására használt kalibrálógázok. Ezek legkisebb bizonytalansággal (régebben használt 

kifejezéssel: „legnagyobb pontossággal”) előállítható és egyben mérhető, valamint tanúsítható csoportja a 

gravimetrikus gázkeverékek, amelyek kalibráláskor mint használatietalonok alkalmazhatók. 

3.2. Gázkeverékekkel kapcsolatos fogalomeghatározások 

A keveréket alkotó gázokat és gőzöket komponenseknek nevezzük, a keverék főkomponense pedig az alapgáz 

vagy vivőgáz. Az alapgázt néha több főkomponens is alkothatja, így például ha a CH4 mérőkomponensű 

kalibrálógáz alapgáza szintetikus levegő, akkor az O2 és a N2 is főkomponensnek tekinthető. 

Kalibrálógázok esetében az alapgáz melletti olyan komponenst vagy komponenseket, amelyekkel általában 

valamilyen analitikai műszer kalibrálását végezzük, kalibráló vagy mérő komponensnek nevezzük. 

Ha nem kalibrálógázról, hanem valamilyen technológiai, méréstechnikai vagy egyéb célú gázkeverékről van 

szó, akkor a vonatkozó technológia, illetve működtetés szempontjából lényeges komponenst vagy 

komponenseket funkcionális komponensnek hívhatjuk. Ilyen funkcionális komponens például a nukleáris 

méréstechnikai detektorokban használt metán–argon keverékekben (PR-gázban) a CH4, amely a 

láncreakciószerű ionizációt megakadályozza, vagy a formálógázban (H2–N2 keverékben) a redukáló atmoszférát 

biztosító hidrogén. 

A gázkeverékeknek is vannak olyan, kis koncentrációjú komponensei, amelyek nem tartoznak a specifikációs 

összetételhez, hanem az előállítási alapanyagok szennyeződéseiből származnak. Ezek a felhasználás 

szempontjából részben zavarószennyező komponensek, amelyek megengedhető maximális koncentrációja a 

specifikációs előírásokban szerepel, illetve egyedi gázkeverékek esetén a felhasználás igénye szerint tisztázni 

kell. 

3.3. Koncentrációegységek és átszámítások 

A gázkeverék összetételét az egyes komponensek koncentrációjával fejezzük ki. A gáz- vagy gőzkomponensek 

koncentrációját egzakt módon móltörttel, illetve az ennek megfelelően szintén dimenzió nélküli mólszázalékkal 

(%(n/n)) és mól-ppm-mel (ppm(n/n)) vagy tömegtörttel, illetve az ennek megfelelő tömegszázalékkal 

(%(m/m)) és tömeg-ppm-mel (ppm(m/m)) adhatjuk meg. Ez annál is inkább érvényes, mivel a használati 

etalonként használt gravimetrikus gázkeverékek előállítása és ennek folytán az analízis is ezek alapján történik. 

A térfogatszázalék (%(V/V)), illetve térfogat-ppm (ppm(V/V)) a gázok eltérő kompresszibilitása miatt nem 

egyértelmű koncentrációegység, de az atmoszferikus nyomás és a környezeti hőmérséklet közelében 

gyakorlatilag a mólkoncentrációkkal azonosnak tekinthetjük, ezért ha nem kalibrálógázról van szó, akkor a 

gyakorlatban (például a termékspecifikációkban is) általában ezeket használjuk. 
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A dimenziós koncentrációegységek, mint a tömegkoncentráció mg/m3 vagy g/m3 mértékegysége viszont a 

hőmérséklettől és nyomástól is erősen függenek, ezért csak az állapothatározók meghatározott értéke esetén 

érvényesek. Mivel egyes szakterületeken (főleg gőzkomponensek esetén) mégis például mg/m3 

koncentrációegységet használnak, ilyen esetekben az átszámítást a gáztörvény alapján el kell végezni. 

Ha a megfelelő állandókat, valamint a hőmérséklet és nyomás adatát behelyettesítjük, akkor 15 °C 

hőmérsékleten és 1 bar nyomáson a következő összefüggés érvényes: 

 

, ahol 

C   x   a gázkomponens koncentrációja ppm(n/n)-ben (illetve a gyakorlatban inkább használt ppm(V/V)-ben), 

c  a gázkomponens koncentrációja mg/m3-ben, 15 °C hőmérsékleten és 1 bar nyomáson, és 

M  a gáz molekulatömege g/mol. 

Fordítva, ha a ppm(n/n) (illetve ppm(V/V)) koncentrációt kell átszámítanunk mg/m3 koncentrációra, akkor: 

 

. 

Megjegyzés: A műszaki gyakorlatban a gázok adatait általában nem a normálállapotra (0 °C hőmérsékletre és 1 

atm = 1,01325 bar nyomásra), hanem 15 °C hőmérsékletre és 1 bar nyomásra (az úgynevezett technikai 

normálállapotra) vonatkoztatjuk. 

A móltört és a tömegtört, illetve az ezeknek megfelelő dimenzió nélküli koncentrációegységek átszámításakor 

nemcsak a kalibráló, illetve meghatározandó komponens, hanem az alapgáz molekulatömegére is szükség van, 

és mivel a tömeg a mólszám és a molekulatömeg szorzata, kétkomponensű gázelegy esetén az általános 

átszámítási képlet a következő: 

 

, ahol 

x(m/m)  a vizsgálandó gázkomponens tömegtörtje, 

x(n/n)   a vizsgálandó komponens móltörtje, 

M   a vizsgálandó komponens molekulatömege és 

M    a    az alapgáz molekulatömege. 

Többkomponensű gázelegyek esetén az összes komponens móltörtjét és molekulatömegét figyelembe kell 

venni, így a számítás bonyolultabb lesz, ha viszont kis (ppm nagyságrendű) koncentrációkról van szó, akkor (1 – 

x) gyakorlatilag eggyel egyenlő, így a képlet egyszerűsödik: 

 

, vagy fordítva: 
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. 

Ezek az egyszerűsített képletek ppm-es koncentrációk és több komponens esetében is használhatók, ha az 

alapgáz egykomponensű, és a kalibráló, illetve meghatározandó többi komponens koncentrációja is ppm 

nagyságrendű. 

Példák: 

1. 25 mg/m  
3

  SO   2  -tartalmú gravimetrikus kalibrálógázt kell készítenünk. A bemérési tömegadatok 

kiszámításához számítsuk át ezt mólkoncentrációra: 

 

2. 25 ppm(m/m) SO   2   nitrogén alapgázban hány ppm(n/n) SO2-nak felel meg? 

 

 

1.3.3.1. ábra Forrás: Messer 

A táblázatban a vízszintes sorok függenek össze, így például 

1% = 104 ppm, 

1 ppb = 10–3ppm és 
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1 ppm(n/n) koncentrációnak 10–
6móltört felel meg. 

(A ppm a „parts per million”-ból ered, a ppb viszont nem billiomod-, hanem milliárdodrész, tehát a ppm 

ezredrésze. A billó és a milliárd prefixumokat másként értelmezik az angol és az egyéb nyelvterületeken.) 

A gázösszetételi tűrés a komponens tényleges koncentrációjának (tényleges, mért értékének) megengedett 

eltérését adja meg az előírt (specifikációs, illetve igényelt) koncentrációtól (előírt érték). Az eljárástól függően a 

gyártási tűrés általában 2 relatív % és 10 relatív % között van, az alkotórészek koncentrációjától, fajtájától és 

számától, valamint a felhasználási igényektől függően. 

Példa: 

Az 1.3.3.2. ábra egy 90 ppm NO-tartalmú gázkeverékre, amelynek tűrése ± 5 rel.%, mérési bizonytalansága ± 

1rel.%. 

A standard gázkeverékek esetében az összetételi tűrést a termékspecifikáció minden esetben tartalmazza, 

többnyire nem relatív, hanem abszolút százalékban. 

 

1.3.3.2. ábra Forrás: Messer 

3.4. Gázkeverékek kategóriái 

A gázkeverékekkel szemben támasztott eltérő követelményeknek egy nemzetközileg elfogadott rendszere van, 

amelyet az összetételi tűrés, a mérési bizonytalanság és a stabilitási időtartam határoz meg: 
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1.3.4.1. ábra Forrás: Messer 

A Tecline kategóriájú keverékeket, amelyeket jellemzően működtető, munka- vagy folyamatgázokként 

használnak, a standard gázkeverék specifikációknak megfelelően tanúsítvány nélkül szállítják. Ilyenek például a 

formálógázok, a lézergázok vagy a hegesztési védőgázkeverékek. 

A Labline és Topline keverékek többnyire analitikai vagy más mérőműszerekhez használt kalibrálógázok, 

amelyeket minden esetben tanúsítvánnyal látnak el, amely a felhasználó igénye szerint akkreditált bizonyítvány 

is lehet. A kalibrálógázok esetében az elkészítési (összetételi) tűrésnek általában nincs elsődleges jelentősége, a 

tűréshatárokat a műszer és a mérés/kalibrálás jellege szabja meg. Analóg műszerskála esetében például általában 

az a követelmény, hogy a mérőkomponens koncentrációjának tényleges értéke a skála felső kétharmadába essen, 

és semmiképpen ne legyen a felső méréshatárnál nagyobb. Általánosságban pedig a mérőkomponens 

koncentrációértékének a mérni/kalibrálni kívánt koncentráció vagy koncentrációtartomány közelében 

(célszerűen a felett) kell lennie. 

A nagy pontosságot (kis bizonytalanságot) igénylő mérési feladatokhoz az 1%-nál is kisebb mérési 

bizonytalanságú Topline kategóriájú kalibrálógázokat ajánlják. Ezeket többnyire akkreditált laboratórium 

vizsgálja vagy készíti el gravimetrikus módszerrel. A Traceline kategóriájú kalibrálógázok 

mérőkomponensének koncentrációja nagyon kis értéktartományban (ppb nagyságrendben) van, ezek főleg a 

nyomanalitikában használatosak, például gázok nyomszennyezőinek meghatározásakor. 

3.5. Gázkeverékek előállítása 

Dinamikus eljárással nagy mennyiségű, azonos összetételű gázkeverék folyamatos előállítása oldható meg. 

Ennek során áramlásmérő segítségével beállítják a komponens, illetve komponensek és az alapgáz 

térfogatáramát. A keveréket egy keverőkamrában homogenizálják, és szükség esetén a keverőkamra után 

analizálják. A keverék összetétele időben gyakorlatilag azonos. A dinamikus módszerrel így standard keverékek 

állíthatók elő folyamatosan. Ilyen dinamikus gázkeverő berendezéseket és rendszereket a nagy gázmennyiséget 

igénylő felhasználók üzemeiben telepítenek, például hidrogén–nitrogén keverékekkel (formálógázokkal) és 

hegesztési védőgázkeverékekkel való folyamatos ellátásra. A keverékek alapanyagait képező gázok ilyenkor 

kriogén vagy nagynyomású helyszíni tartályokban, illetve kisebb gázfogyasztás esetén palackkötegekben állnak 

rendelkezésre. 

 

1.3.5.1. ábra Forrás: Messer 
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Gázkeverékek manometrikus módszerrel való előállításakor (töltésekor) a komponensek parciális nyomása a 

Raoult-törvény szerint adódik össze, és móltörtjük arányában érvényesülnek. Mindegyik keverékkomponens 

hozzáadása alatt és után (állandó hőmérsékleten) mérjük a palackban jelentkező nyomásnövekedést. Az egyes 

komponensek móltörtje és ezekből a kész gázkeverék összetétele tehát a töltési nyomáskülönbségekből adódik. 

A gyártási tűrés – állandó hőmérséklet esetén – alapvetően a nyomásmérők és leolvasásuk pontosságától függ. 

A módszer előnye nagy rugalmasságában rejlik, mivel így minden keveréktípus előállítható, ha a parciális 

nyomás eléri a mérhető nagyságrendet. A nyomásmérés pontatlansága és az egyes gázok eltérő 

kompresszibilitása következtében az előírt összetételtől való nagyobb eltérések miatt a palackok egyedi 

analízise szükséges, ami alapján a tanúsítvány a tényleges értékekkel és azok mérési bizonytalanságával 

kiadásra kerül. (Ha standard gázkeveréket töltünk ezzel a módszerrel, akkor töltési sorozatonként kell 

ellenőrizni a specifikációs összetételt, hogy az a tűréshatárok között legyen.) 

 

1.3.5.2. ábra Forrás: Messer 

A gravimetrikus módszer szerint az egyes komponensek bemérése egymás után közvetlenül a palackba 

történik, tömegméréssel. A levegővel való elszennyeződés elkerülésére az egyes bemérések előtt gondos 

vákuumozási és öblítési műveleteket kell végrehajtani, és a palack külső tisztaságára is ügyelni kell, mivel 

annak tömege a nagyságrendileg kisebb bemért gáztömegekhez méréskor hozzáadódik. A bemért tömegértékek 

a vonatkozó molekulatömegekkel móltörtekké, és ezekből mólszázalékokká (%(n/n)) vagy mól-ppm-ekké 

(ppm(n/n)) számíthatóak át. 
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1.3.5.3. ábra Forrás: Messer 

Ez a speciális precíziós mérleggel végrehajtott tömegmérés az egyike a legpontosabb fizikai mérési 

eljárásoknak, és a belőle számított összetételi adatok teljesen függetlenek a gáz nyomásától és hőmérsékletétől, 

ezért ezzel a módszerrel készíthetők el a legpontosabban, vagyis legkisebb mérési bizonytalansággal a 

gázkeverékek. 

3.6. Homogenizálás 

Mivel a különböző gázok, különösen nagy sűrűségkülönbség esetén, nyugalmi állapotban hajlamosak a 

rétegképződésre, a gravimetrikus, illetve a manometrikus előállítás után közvetlenül az álló palackban egyes 

komponensek koncentrációja a magasság függvényében változhat. Így például szén-dioxid–oxigén vagy még 

inkább szén-dioxid–hélium keverékben (különösen ha először a szén-dioxidot töltöttük be) az álló palackban a 

CO2-koncentráció alul nagyobb lesz, mint felül. A homogenizálást ezért minden palackos gázkeverék esetén el 

kell végezni. 

A homogenizálás legegyszerűbb módja, hogy a palackot 24 órán keresztül fekvő állapotban tartjuk, de ez előtt – 

főleg Topline gravimetrikus keverékek esetében, különösen ha azokat kalibrációs etalonként használjuk – a 

megtöltött palackot a keveredés meggyorsítására célszerű először hossztengelye körül, valamint erre merőleges 

tengely körül megforgatni. 

3.7. A lecke tartalmának összefoglalása 

Ebben a fejezetben bemutattuk a gázkeveréktípusokat, a gázkeverékekkel kapcsolatos fogalmakat, továbbá a 

koncentrációegységeket és átszámításukat. Külön fejezet tárgyalta a különböző gázkeverék-kategóriákat. 

Részletesen ismertettük a különböző előállítási technológiákat, a dinamikus, a mano-, illetve a gravimetrikus 

eljárásokat, valamint a homogenizálást. 

4. Kriogén gázok előállítási technológiái 

4.1. A kriogén levegőszétválasztás elve 

A nitrogén, az oxigén és a nemesgázok ipari előállításának gyakorlatilag kizárólagos nyersanyaga az 

atmoszferikus levegő. Kivételt képez a hélium, amelyet gazdaságosan az átlagosnál nagyobb héliumtartalmú 

földgázokból nyernek ki. Nem tekinthetjük viszont kivételnek az oxigént, amely általában csak 
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melléktermékként keletkezik a vízelektrolízis során a hidrogén mint főtermék mellett, valamint az argont, 

amelyet az ammóniaszintézis „lefújt” gázából ugyan főtermékként állítanak elő, de közvetve ekkor is a 

levegőből származik. 

A száraz és tiszta levegő átlagos összetétele a földfelszín közelében – a levegőszennyezőktől eltekintve – a 

következő: 

 

1.4.1.1. ábra Forrás: Messer 

Gyakorlatilag állandó alkotórésznek tekinthetjük ezenkívül a levegőszennyezők közül a metánt (CH4) és a 

dinitrogén-oxidot (N2O), mintegy 1,5 · 10–4%(V/V), illetve 0,3 · 10–4%(V/V) közepes koncentrációval. 

A kriogén levegőszétválasztás azon alapul, hogy a nitrogén, az oxigén, valamint az argon és a többi nemesgáz 

forráspontja – és ennek folytán cseppfolyós állapotban illékonysága – kisebb-nagyobb mértékben eltér 

egymástól, így a cseppfolyós levegő rektifikálásával, azaz folyamatos desztillációjával (egyidejű többszöri 

elgőzölögtetéssel és kondenzáltatással) egymástól elkülönítve előállíthatók. 

A rektifikálóoszlop egymás feletti „tányérokból” áll, amelyeken a felfelé áramló gőz bensőségesen érintkezik a 

lefelé folyó folyadékkal, és így közöttük a gőz-folyadék egyensúly kialakul. Az 1.4.1.2. ábrán a szitatányéros 

szétválasztó oszlop egy részének sematikus rajza látható. 
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1.4.1.2. ábra Forrás: Messer 

4.2. Oxigén–nitrogén T–x diagram 

Ha leegyszerűsítve a levegőt nitrogén és oxigén kétkomponensű elegyének tekintjük, a gőz-folyadék egyensúlyt 

az oxigén–nitrogén úgynevezett T–xdiagramján ábrázolhatjuk (1.4.2.1. ábra). 

Egy bizonyos tányéron T2 hőmérsékletű folyadék (A pont) és T1hőmérsékletű gőz (B pont) találkozik össze, 

melyek összetétele (O2-koncentrációja) azonos. A tányéron a hőmérséklet-különbség kiegyenlítődik, és beáll az 

egyensúly. Az egyensúlyi T3hőmérsékleten a folyadék-összetételt az E pont, a gőzösszetételt pedig a D pont 

képviseli. Ez azt jelenti, hogy a lecsurgó folyadékban az oxigén, a felszálló gőzben pedig a nitrogén dúsul fel. 

Ez minden következő tányéron megismétlődik, így megfelelő tányérszám esetén alul tiszta oxigént, felül pedig 

tiszta nitrogént kaphatunk. A gyakorlatban ez csak a kétoszlopos rendszerrel oldható meg, ahol az alsó és felső 

oszlop nyomása úgy van megválasztva, hogy a közöttük lévő kondenzátorban az alsó oszlop tetején a felszálló 
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nitrogén forralja a felső oszlop alján összegyűlő cseppfolyós oxigént, miközben ő maga lekondenzál, 

cseppfolyós nitrogént képezve. 

A diagramból még látható, hogy a 21%(V/V) oxigént tartalmazó folyadékkal – amely nagy vonalakban a 

levegő-összetételt képviseli – 7%(V/V) oxigéntartalmú gőz tart egyensúlyt, míg az ugyanilyen összetételű 

gőzeleggyel 48%(V/V) oxigént tartalmazó folyadékelegy van egyensúlyban. 

 

1.4.2.1. ábra Forrás: Messer 
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A „szivargörbe” alakja függ a nyomástól, ezért az ábránkon bemutatott atmoszferikus koncentrációviszonyoktól 

a valódi arányok némileg eltérnek. A nyomás növelésével a forrásponti és kondenzációs görbe közeledik 

egymáshoz, így az egyensúlyi folyadék- és gőzösszetétel közötti különbség csökken. 

A többi levegő-alkotórész sorsát a rektifikálóoszlopban az 1.4.2.2. táblázatunkban megadott forráspontjuk 

határozza meg: 

 

1.4.2.2. ábra Forrás: Messer 

4.3. Nitrogén, oxigén és nemesgázok előállítása 

Mivel az argon forráspontja az oxigéné és a nitrogéné között van, az oxigénéhez közelebb, a felső oszlopnak 

közelítőleg az alsó harmadán dúsul fel, ahonnan kivezetve, további mellékoszlopokkal az oxigéntől és 

nitrogéntől elválasztható. 

A kripton és a xenon forráspontja jóval magasabb az oxigénénél, ezért a cseppfolyós oxigénben dúsulnak fel a 

felső oszlop alján, így további rektifikáló fokozatokkal a cseppfolyós oxigénből állíthatók elő, illetve 

választhatók szét egymástól. 
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1.4.3.1. ábra Forrás: Messer 

A hélium és a neon, mivel forráspontjuk a nitrogénénél is jóval alacsonyabb, az alsó oszlop tetején, az 

úgynevezett kondenzátorsapkában gázpárnát képezve dúsulnak fel. További dúsításuk és hélium–neon elegyként 
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való előállításuk az őket hígító nitrogén kondenzáltatásával történhet. A tiszta neont pedig úgy állítják elő, hogy 

az elegyből a neont cseppfolyósítják (például cseppfolyós hidrogénnel való hűtéssel), miközben a hélium, mint 

legalacsonyabb forráspontú gáz, gázállapotban marad. 

Az összes „levegő-gáz” kinyerésének elvét – a gyakorlatban így együtt többnyire nem megvalósuló – 

folyamatábránk (1.4.3.1. ábra) szemlélteti. 

Egy univerzális nagyberendezésből, amely 200 000 m3/h levegőt dolgoz fel, óránként elméletileg közel 40 000 

m3 oxigénen és 160 000 m3 nitrogénen kívül kb. 1800 m3 argon, 3,1 m3 neon, 1,0 m3 hélium, 0,2 m3 kripton és 

0,016 m3 xenon nyerhető ki. 

4.4. A kriogén levegőszétválasztás technológiai folyamata 

A rektifikáláshoz a légköri levegőt cseppfolyósítani kell, amihez előbb expanziós (nyomáscsökkentéses) 

hűtőfolyamatokkal le kell hűtenünk a cseppfolyósodási hőmérsékletre. Ehhez viszont mindenekelőtt 

kompresszorral végzett levegősűrítés, majd a kriogén hőmérsékleten megszilárduló és így dugulást okozó, 

illetve robbanásveszélyes és más szennyező alkotórészek – főképpen a vízgőz és a szén-dioxid, illetve az 

acetilén és nagyobb szénatomszámú szénhidrogének – eltávolítása szükséges. 

Az általában megvalósított teljes technológiai folyamatot ezek alapján nagy vonalakban az 1.4.4.1. ábrán 

mutatjuk be. 
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1.4.4.1. ábra Forrás: Messer 

Az univerzálisabb rendszerekben gázalakú, valamint cseppfolyós oxigén és nitrogén, ezenkívül argon is 

nyerhető, amint azt egyszerűsített folyamatábránk (1.4.4.2. ábra) mutatja, a gyakorlatban azonban a 

berendezések egy vagy két termék előállítására vannak specializálódva. 

 

1.4.4.2. ábra Forrás: Messer 

 

1.4.4.3. ábra Forrás: Messer 

4.5. On-site generátor nagytisztaságú nitrogén előállítására 

Az 1.4.5.1 ábra egy kizárólag nagytisztaságú nitrogén helyi felhasználására specializált, on-site 

generátortechnológiát érzékeltet, amelyben – mivel oxigént nem kell előállítani – a kétrészes rektifikálóoszlop 

helyett csak egyrészes oszlop működik úgy, hogy a felső oszlopot csak az alsó, soktányéros rész tetején lévő 

kondenzátor gáztere képviseli. A helyi, folyamatos gázalakú nitrogén felhasználás mellett a kriogén nitrogén is 

kerül, amely tartalékként vagy más felhasználásra elszállítva hasznosítható. 
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1.4.5.1. ábra Forrás: Messer 

4.6. A lecke tartalmának összefoglalása 

Ebben a fejezetben bemutattuk a kriogén levegőszétválasztás elvét, az oxigén–nitrogén T–x diagramon keresztül 

részletesen tárgyaltuk a rektifikálóoszlopban végbemenő folyamatokat. A nitrogén és a nemesgázok elméleti 

előállítási lehetőségeinek prezentálását követően bővebben foglakoztunk a levegőszétválasztás technológiai 

megvalósításával, és bemutattuk a különböző működő változatokat. A fejezet végén egy különleges 

berendezéssel, az on-site nitrogéngenerátorral is foglakoztunk. 

5. Ipari gázok előállítási technológiái 

5.1. Az argon előállítása ammóniaszintézis maradékából 

A korszerű ipari technológiák és technikák, mint például a védőgázas hegesztés és más inert atmoszférás 

eljárások nagy argonszükséglete hívta életre az argongyártás levegőszétválasztástól független, de kriogén 

gázszétválasztási technológiáját, amely szorosan kapcsolódik az ammóniaszintézishez és ennek folytán a 

nitrogénműtrágya-gyártáshoz. 

Az ammónia előállításának alapanyagaként használt szintézisgáz (hidrogén–nitrogén keverék) nitrogén 

komponense ugyanis mindenképpen az atmoszferikus levegőből származik, például szénnek vízgőzzel és 

oxigéndús levegővel való elgázosításán keresztül, így a felhasznált levegő argontartalma is belekerül. A 

szintézis során – mivel a katalitikus reakció nem teljes – a szintézisgázt cirkuláltatják, és a kinyert ammóniának 

megfelelő mennyiséget folyamatosan pótolják. A cirkuláltatott gázelegyben a reakció szempontjából közömbös 

gázok – főleg az argon és a CO-szennyeződésből származó metán – feldúsulnak, ezért a szintézisgáz 

felhígulásának elkerülésére a gáz egy részét folyamatosan le kell fúvatni. 

Ez a lefúvatott gázelegy – úgynevezett „lefújt gáz” – általában 5-7% argont tartalmaz, hidrogén, nitrogén és 

metán mellett, amelyektől cseppfolyósítás után, több lépcsőben, kriogén desztillációval (pontosabban 

rektifikációval) választható szét. 

Az alkotórészek forráspontjának megfelelően az első szétválasztó oszlop tetején gázalakú hidrogén–nitrogén 

elegy távozik, amelyet visszavezetnek a szintéziskörbe. Az oszlop alján kapott metán- és nitrogéntartalmú 
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cseppfolyós argont a második rektifikálóoszlopba vezetik, amelyből alul kapjuk a cseppfolyós metánfrakciót (a 

metán atmoszferikus forráspontja –161,52 °C, tehát az argonénál jóval magasabb), felül pedig a gázalakú, 

nitrogéntartalmú argont. A harmadik lépcsőben végül a nitrogéntől is megtisztulva, az oszlop alján 

nagytisztaságú cseppfolyós argon vezethető el. 

A technológia előnye a levegőszétválasztással szemben az, hogy kiinduló anyaga, a lefújt gáz nem tartalmaz 

oxigént, amelyet a kis forráspontkülönbség miatt az argontól nehéz desztillációs úton eltávolítani. 

5.2. Nitrogén előállítása nyomáslengetéses adszorpcióval (PSA) 

A PSA-eljárás (Pressure Swing Adsorption) szintén fizikai gázszétválasztási módszer, mint a kriogén 

technológiák, de nem desztillációs, hanem adszorpciós folyamaton alapul. A levegőt ennél nem kell 

cseppfolyósítani, így a kriogén módszernél gazdaságosabb, viszont nagy gáztisztaság csak kis kihasználással 

érhető el vele. A PSA-berendezésekkel 99,9%-os, illetve a kihozatal csökkentésével még nagyobb tisztaságú 

nitrogén, vagy maximum 95%-os tisztaságú oxigén állítható elő. 

A működési elv mindkét esetben azonos, csak az adszorbens különbözik attól függően, hogy a levegő melyik fő 

alkotórésze a termék. Az adszorberekben használt különböző típusú molekulasziták molekuláris méretű 

pórusaiban ugyanis a gázok szelektíven kötődnek meg, így az adszorpciós, nagyobb nyomású szakaszban az 

egyik gázkomponens molekulái a tölteten maradnak, míg a másik molekulái a terméket alkotva továbbhaladnak. 

A következő fázisban a nyomást atmoszferikusra csökkentve az adszorbeálódott molekulák deszorbeálódnak, és 

így a töltetről távozva a maradékgáz a szabadba ereszthető. A folyamatos gázszolgáltatásra alkalmas PSA-

berendezések ezért két adszorberegységből állnak, amelyek közül az egyik mindig adszorpciós, vagyis termelési 

fázisban van, a másik pedig, deszorpciós fázisban lévén, regenerálódik. 

Ha nitrogéna termék, akkor adszorbensként szén-molekulaszitát (CMS) használnak, amely az oxigént jobban 

adszorbeálja, mint a nitrogént és az argont. A levegő argontartalma így főleg a nitrogénbe kerül, ezért 

koncentrációja 2% körüli értéket is elérhet, de ez a gáztisztaságot nem zavarja, mivel a terméket minden esetben 

inert gázként használják. A szennyezésnek számító oxigén koncentrációja a teljesítménytől és kihozataltól 

függően akár 0,01% is lehet. 

 

1.5.2.1. ábra Forrás: Messer 

A PSA-berendezések egyszerű működésűek, az adszorbereken kívül, mint az 1.5.2.1. ábrán látható, 

gyakorlatilag csak egy levegőkompresszorból, szárítóból és szűrőből állnak, kezelést nem igényelnek, kis 

energiafelhasználásúak, és teljesítményük 1 és 1000 m3/h között rugalmasan választható. Kedvezően 
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használhatók így a felhasználóknál mint on-site rendszerek, ha az említettnél nagyobb gáztisztaság és 

teljesítmény nem szükséges. 

Ha oxigén a kívánt termék, akkor az adszorberek töltete szintetikus zeolit, azaz zeolit-molekulaszita (ZMS), 

amely a nitrogént jobban adszorbeálja, mint az oxigént és az argont. Az argon így az oxigénben marad és 

inertként szennyezésnek számít. Ezért, valamint a levegőben lévő kisebb hányad következtében az elérhető 

terméktisztaság a teljesítménytől függően csak 90 és 95% között van. 

Az oxigént előállító PSA-berendezések mintegy 100 m3/h teljesítményig gazdaságosak, és akkor használhatók, 

ha az említettnél nagyobb gáztisztaság nem szükséges. 

5.3. Nitrogén előállítása membrántechnológiával 

Ennek a fizikai, nem kriogén gázszétválasztási technológiának az elvi alapja a különböző gázkomponensek 

eltérő diffúziósebessége vékony (10 μm-nél kisebb vastagságú) membránokon keresztül. Az általában 

polimeralapú, milliónyi üreges, szemipermeábilis (féligáteresztő) elemi szál párhuzamosan van kapcsolva a 

membránmodulokban, amelyeken – tiszta és szárított levegőt bevezetve – a kisebb diffúziósebességű nitrogén 

áthalad, az oxigén és egyéb, nagyobb diffúziósebességű levegőkomponensek pedig átdiffundálva a lefúvatott 

maradékgázt alkotják. 

 

1.5.3.1. ábra Forrás: Messer 

A membránmodul teljesítményét a membránok szelektivitása és permeabilitása (átbocsátóképessége) határozza 

meg, amely utóbbitól függ a szükséges membránfelület. A PSA-technológiához hasonlóan egyszerű és kis 

energiaszükségletű, rugalmasan megválasztható teljesítményű membráneljárás főleg on-site rendszerként 

előnyös helyi felhasználásra, ha az elérhető gáztisztaság megfelelő. 

A membránberendezések használata 1 m3/h-tól 2000 m3/h-ig terjedő teljesítmény, és 0,1%(V/V), valamint 

5,0%(V/V) közötti maradék oxigéntartalomnak megfelelő gáztisztasági igény esetén gazdaságos. 

Folyamatábránkon (1.5.3.1. ábra) az oxigénanalízissel szabályozott szelep a megfelelő áramlási sebességet 

állítja be. 

5.4. Hélium kinyerése földgázból 

A kis atmoszferikus koncentráció miatt a kriogén levegőbontás során, a hélium–neon szétválasztás 

melléktermékeként kapott hélium elenyésző a felhasználási szükséglethez képest, így nyersanyagként 

gyakorlatilag azok a földgázforrások szolgálnak, amelyekben az átlagosnál nagyobb koncentrációban fordul elő. 
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A hélium a föld mélyén radioaktív ásványok α-bomlásából keletkezik, és kedvező geológiai körülmények 

között, egyes földgáz-előfordulásokban feldúsulva, koncentrációja százalékos nagyságrendet (2–10 

molszázalékot) is elérhet. Ilyen esetben a metán főkomponenstől, valamint a mellékalkotórészekként elsősorban 

előforduló egyéb szénhidrogénektől, nitrogéntől, szén-dioxidtól és vízgőztől lényegileg kriogén eljárással 

elválasztható, mivel a hélium – mint legalacsonyabb forráspontú gáz – az összes többi gázkomponens 

cseppfolyósításakor is gázállapotban marad. 

 

1.5.4.1. ábra Forrás: Messer 

Az első, előtisztítási lépésben a szén-dioxidtól, a vízgőztől és a magasabb szénhidrogének egy részétől tisztítják 

meg, majd a második, mélyhűtési fokozatban parciális kondenzációs és rektifikációs lépésekkel már 65–95% 

héliumtartalmú nyershéliumot kapnak, mivel a többi alkotórész legnagyobb része cseppfolyósodik. Az itt 

kinyerhető egyéb termékek a szénhidrogének, a nitrogén és a főleg metánt tartalmazó, értékesíthető földgáz. A 

nyers hélium maradék szennyező komponenseit a finomtisztítási fokozatban –200 °C körüli hőmérsékleten 

eltávolítva nagytisztaságú héliumgáz nyerhető, amely palackozható vagy cseppfolyósítás után szuperszigetelt 

kriogén tartályokban szállítható a felhasználóhoz. 

5.5. Hidrogén és klór előállítása elektrolízissel 

A hidrogén elektrolitikus előállításakor a víz a nyersanyag, amelyet elektromos árammal, kémiai reakciókon 

keresztül megbontunk. Az elektrolízis elvileg kétféle módon hajtható végre, és eszerint kapjuk az egyéb 

termékeket a hidrogénen kívül. 

A klóralkáli-elektrolízis során vizes nátrium-klorid oldatot elektrolizálunk, és ekkor az anódon kiváló negatív 

kloridionból klórgázt kapunk, a katódon pedig eredetileg a pozitív nátriumionok válnak ki, de a fém nátrium 

higanyötvözet (amalgám) közvetítésével vagy a nélkül a vízzel reakcióba lépve nátrium-hidroxid oldatot 

(nátronlúgot) és hidrogént képez. A bruttó reakció tehát a következő: 

2 NaCl + 2 H2O → 2 NaOH + H2 + Cl2 

Itt tehát a hidrogén mellett a nátronlúg és a klór is főtermék. 

A vízelektrolíziselektrolitja ezzel szemben tiszta víz, amelyhez a vezetőképesség növelésére általában kálium-

hidroxidot adnak. A katódon kiváló pozitív káliumion a vízzel rögtön reakcióba lépve hidrogént és kálium-

hidroxidot ad. Az utóbbi visszakerül az oldatba, az anódon eredetileg kiváló negatív hidroxilion (OH—) pedig 

rögtön oxigénné és vízzé bomlik, így a bruttó reakció a következő: 

2 H2O → 2 H2 + O2 
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Az oxigént csak akkor gazdaságos főtermékként így előállítani, ha olcsó a villamos energia, vagy ha 99,95%-

osnál nagyobb tisztaságú oxigén kinyerése a cél. A levegőszétválasztás során ugyanis mindig belekerül az 

oxigénbe az argon kisebb-nagyobb része, amelytől a kis forráspontkülönbség miatt nehéz desztillációs úton 

elválasztani. Az elektrolitikus eredetű oxigénben viszont gyakorlatilag nincs argon, és elvileg nitrogén sem, a 

többi szennyező komponensektől viszont könnyebben megtisztítható. 

5.6. Hidrogén előállítása földgázból, gőzreformálással 

Ez az eljárás hidrogéntartalmú szintézisgázok előállítására már régen ismeretes, de nagytisztaságú hidrogén 

gyártására csak a közelmúltban terjedt el, főleg a felhasználónál telepített on-site technológia formájában. A 

technológia főbb lépései, amelyeket egyszerűsített folyamatábránkon (2.2.6.1 ábra) követhetünk, a következők: 

A földgázt, amely főleg metánból áll, komprimálják, előmelegítik, majd a benne lévő kénvegyületeket 

hidrogénezéssel hidrogén-szulfiddá (H2S) alakítják a kéntelenítéshez. Ezután vízgőzt kevernek hozzá, és 

fűtőgázzal hőcserélőben felhevítve a katalitikus reaktorba vezetik. Itt a nikkel katalizátor hatására globálisan a 

CH4 + 2 H2O = CO2 + 4 H2 

reakció játszódik le, amely a CO-konverterben lesz teljes, ahol az utókatalizátor hatására a maradék szén-

monoxid is szén-dioxiddá alakul: 

CO + H2O = CO2 + H2 

A reakció teljességét egy folyamatosan működő CO-analizátor ellenőrzi. A reakcióhoz szükséges vízgőz egy 

kazán előkezelt tápvizéből, a katalitikus reaktorból távozó forró gáz hatására képződik. 

 

1.5.6.1. ábra Forrás: Messer 

Az így kapott CO2- és vízgőztartalmú hidrogén hőcserélőkön áthaladva végül a hűtővíz hőmérsékletére hűl le, 

ami után a cseppfogóban a víz nagy része lekondenzál, így eltávolítható. A szén-dioxidtól és a maradék 

vízgőztartalomtól a hidrogént a nyomáslengetéses rendszerű (PSA), molekulaszitával töltött adszorberekben 

tisztítják meg, és így kapják az 5.0 tisztaságú (99,999%-os) terméket. 

5.7. Szén-dioxid előállítása természetes földgázforrásból 

A tiszta szén-dioxid nyersanyaga sok helyen a szén elgázosításából nyert generátorgáz, vízgáz vagy hasonló 

eredetű szintézisgázok, illetve különböző szén-dioxid-tartalmú vegyipari hulladékgázok. Előfordulnak azonban 

olyan természetes szén-dioxid-források, amelyekből a szokásos földgázösszetételtől eltérően nem a metán, 

hanem a szén-dioxid a fő alkotórész, így tulajdonképpen a gyártáshoz csak egy tisztítási technológia szükséges. 

Ilyen szerencsés helyzetben van Magyarország is, ahol kizárólag természetes eredetű szén-dioxid-termelés 
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folyik a Dunántúlon feltárt szén-dioxid-lelőhelyekből. Ez a nyersanyag eleve nem tartalmazza a káros, vegyipari 

eredetű szennyeződéseket, így a tisztításkor ezekkel nem kell számolni. 

 

1.5.7.1. ábra Forrás: Messer 

A Messer MOL Gáz által működtetett tisztítási technológia, amelyet egyszerűsített folyamatábránkon (2.2.7.1 

ábra) követhetünk, nagy vonalakban a következő: 

A működő kútból kb. 97%-os CO2-tartalmú, emellett főleg metánt, egyéb nyílt szénláncú szénhidrogéneket és 

nitrogént tartalmazó, mintegy 100 bar nyomású és 35 °C hőmérsékletű, tehát szuperkritikus állapotú nyersgáz 

érkezik a föld mélyén lévő természetes gáztárolóból. A gázt az előkezeléshez egy melegvizes hőcserélővel(1) és 

fojtószeleppel normális gázállapotba hozzuk, majd a fekvőhengeres szeparátorba(2) vezetjük, ahol a főleg 

vizet tartalmazó szabad folyadék kiválik. Ez egy föld alatti gyűjtőtartályba kerül, ahonnan időnként egy 

hulladékgyűjtő állomásra szállítják. 

Ezután jut a gáz – hőcserélőkkel és villamos fűtéssel 175 °C-ra felmelegítve – a kéntelenítőegységbe (3), ahol a 

cink-oxid-alapú katalizátor tölteten áthaladva a legfeljebb 1-2 ppm nagyságrendű kénvegyület-szennyezők 

(főleg H2S és CH3SH) cink-szulfid alakban megkötődnek. Az így előkezelt, kénmentes gáz hőcsere, ammóniás 

hűtés és szabályozószelep segítségével 42 bar nyomásra és 16 °C hőmérsékletre beállítva jut a tulajdonképpeni 

tisztítórendszerbe, ahol a kondenzálódó víz cseppfogóban való eltávolítása után először az aktívszenes 

adszorberbe (4) kerül. Ez a még esetleges maradék kénvegyületnyomokat és a nagy molekulájú 

szénhidrogéneket köti meg. 

A következő lépcsőben a vízgőz adszorpciós eltávolítása történik. Az úgynevezett nagynyomású 

szárítórendszer(5) két alumínium-oxiddal töltött adszorberből áll, amelyek felváltva működnek szárítási 

(adszorpciós) és regenerálási (deszorpciós) fázisban. A regenerálás meleg szén-dioxiddal történik. A szárított 

gázt hőcsere és ammóniás hűtés útján cseppfolyósítjuk, és a metántalanító desztillációs kolonnába (6) vezetjük, 

ahol a nyersgáz metán- és nitrogéntartalmának legnagyobb részét eltávolítjuk az alkotórészek 

forráspontkülönbsége alapján. A kolonna tetején távozó metándús gáz a melegvizes kazánok fűtőközegeként 

használható, a kolonna fenékterméke pedig a már gyakorlatilag csak tizedszázalékos nagyságrendben nagyobb 

szénatomszámú szénhidrogéneket tartalmazó, tisztított, cseppfolyós szén-dioxid, amelyet nyomáscsökkentés 

után ismét gázállapotúvá alakítunk. 

Ezután a gázáramhoz a helyi kriogén tartályból analizátorral szabályozott mennyiségű oxigént keverünk, majd a 

gázt hőcserélő és elektromos hevítő segítségével 500 °C-ra melegítve az oxidációs reaktorba(7) vezetjük. Itt az 

összes maradék szénhidrogén és egyéb szénvegyület a palládiumalapú katalizátoron szén-dioxiddá és vízzé 

oxidálódik, ami azt jelenti, hogy szennyeződésmentes nedves szén-dioxidot kaptunk. 
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A lehűtött gázból a kondenzálódó vizet cseppfogóban eltávolítva a nedves szén-dioxidot újraszárítjuk. Az 

úgynevezett kisnyomású szárító(8) 19 bar körüli nyomáson üzemelve, szintén két, váltakozva működő 

adszorberből áll, amelyek az alumínium-oxidon kívül molekulaszita-adszorbenst is tartalmaznak az 1 ppm(V/V) 

alatti maradék vízgőztartalom elérésére. A száraz gázt kompresszor és ammóniás hűtő segítségével 

cseppfolyósítva a stripperkolonnába(9) vezetjük, amelynek tetején a maradék nitrogén és oxigén gázalakban 

kiválik, és a szabadba engedhető. 

A kolonna alján így >99,999%-os tisztaságú cseppfolyós széndioxidot kapunk, amely végül 15 bar nyomáson és 

–27 °C hőmérsékleten a szigetelt terméktároló tartályokba(10) kerül, ahonnan közúti vagy vasúti 

szállítótartályokban, mélyhűtött cseppfolyós alakban kerül közvetlenül a felhasználókhoz vagy palackozásra. 

5.8. Gáztisztítási módszerek 

A gáztisztítási lépések általában az egyes ipari gázok gyártásakor már a technológia szerves részei, de 

módszereik a felhasználásra kerülő gáz utótisztítására is alkalmazhatók. A gáztisztítás többnyire egy-egy 

szennyező komponens vagy komponenscsoport eltávolítására irányul, és eljárásait fizikai és kémiai módszerekre 

oszthatjuk. 

A fizikai eljárások közül a desztillációs(illetve parciális kondenzációs) módszereknek, amelyek az alapgáz és 

szennyező komponenseinek különböző forráspontján (és így illékonyságán) alapulnak, főleg a kriogén 

technológiával előállítható gázok utótisztításában van szerepük, mint például a kripton, a xenon vagy a hélium 

esetében. 

Az adszorpciósmódszerekkel, amelyek közönséges vagy alacsony hőmérsékleten működhetnek, általában olyan 

szennyező komponenseket vagy -komponenscsoportokat szokás eltávolítani, amelyek jobban adszorbeálódnak a 

tölteten, mint a tisztítandó alapgáz. 

Közönséges hőmérsékleten a leggyakoribb adszorpciós tisztítási folyamat a szárítás. A napjainkban többnyire 

használt molekulaszita-adszorberekkel gyakorlatilag minden ipari gáz szárítható, és a permanens gázokból (O2, 

N2, H2, nemesgázok) a vízgőz mellett a szén-dioxid is eltávolítható. 

Több szennyező együttes eltávolítása történik, mikor a legalacsonyabb forráspontú gázokat, a héliumot és a 

hidrogént alacsony hőmérsékletű adszorpcióval tisztítjuk. Cseppfolyós nitrogén hőmérsékleten ugyanis 

megfelelő molekulaszita-adszorbensen a vízgőzön és szén-dioxidon kívül e gázok összes szennyező 

komponense (O2, N2, szénhidrogének, CO stb.) mennyiségileg adszorbeálódik, így teljes tisztítás végezhető. 

Adszorpciós elven működik a Messer szénhidrogének és olajgőzök eltávolítására alkalmas ACCOSORB, 

valamint kénvegyületek eltávolítására alkalmas SULFOSORB gáztisztítója, amelyek hatóanyaga felületkezelt, 

illetve fém-impregnált aktív szén. 

Az abszorpció, vagyis fizikai oldódás ugyan előfordul egyes technológiákban, mint például szintézisgázokból a 

szén-dioxid vízzel való kioldása, de ezt ipari gázok tisztítására nem használják, mivel így az oldószer gőze 

maradna a tisztítandó gázban. 

A kémiai módszerek általában specifikus reakciókon alapulnak, így többnyire egy szennyező komponenstől (pl. 

O2) vagy szennyező vegyületcsoporttól (pl. szénhidrogének, kénvegyületek) tisztítják meg a reakció 

szempontjából inert (vagy éppen a reakcióban részt vevő) alapgázt. A reakciók többsége katalitikus, de nem 

mindig valódi katalízis játszódik le, mikor a katalizátor változatlan marad, hanem sok esetben a katalitikus töltet 

is reakcióba lép, és időnként cserélni kell. 
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1.5.8.1. ábra Forrás: Messer 

Nem katalitikus kémiai reakción, kemoszorpción alapul például az inert gázok oxigénmentesítésére 

használható, Messer-féle OXISORB® gáztisztító. Az OXISORB® hatóanyag nagy felületű, króm-trioxiddal 

kezelt, majd hőkezelt és redukált szilikagél, amely a SiO2 térhálóban két vegyértékű Cr-atomokat tartalmaz. 

Az O2 kemoszorpciója úgy játszódik le, hogy a Cr(II)-atomok Cr(VI)-atomokká oxidálódnak, és így atomonként 

egy O2-molekulát meg tudnak kötni. A palackra szerelhető patronok, illetve a nagyobb abszorberek általában 

molekulaszita-töltetet is tartalmaznak, így a gáz szárítására is alkalmasak. Az elérhető tisztítási fok O2-re <0,1 

ppm(V/V), H2O-ra pedig <0,5 ppm(V/V). 

Az OXISORB® töltet használatlan (redukált) állapotban világoskék, oxigénnel telített (oxidált) állapotban pedig 

vörösbarna színű. A nagyméretű abszorberek töltetét elvileg lehet regenerálni (redukálni), de ez csak tiszta szén-

monoxiddal valósítható meg. Az abszorberek használatának megkezdésekor (például palackcsere alkalmával) 

gondoskodnunk kell róla, hogy a töltetre ne kerüljön levegő (például a holtterek öblítésének elmulasztása 

következtében), mivel így az abszorber O2-megkötési kapacitása csökken, sőt teljesen kimerülhet. 

 

1.5.8.2. ábra Forrás: Messer 
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Az OXISORB®-hoz hasonlóan kemoszorpciós elven működik inert gázok O2-tartalmának eltávolításakor a 

redukált állapotú BTS-katalizátor. A reakcióegyenlet ebben az esetben: 

2 Cu + O2 = 2 CuO, 

amely ugyan kis oxigénfelvételi kapacitással már szobahőmérsékleten is lejátszódik, de csak 200 °C felett 

közelíti meg a maximális kapacitást. A regenerálás (redukálás) hidrogénnel történhet 200–250 °C 

hőmérsékleten, a következő reakció alapján: 

CuO + H2 = Cu + H2O. 

Az oxigénmentesítés hidrogén esetében a legegyszerűbb, mivel a 

2 H2 + O2 = 2 H2O 

reakció palládiumkatalizátorral (például nagy felületű alumínium-oxidra kémiailag felvitt fém-palládiummal) 

már szobahőmérsékleten kvantitatíve lejátszódik, anélkül hogy a katalizátor kémiailag átalakulna, és ezáltal 

kimerülne. Itt tehát valódi katalízis játszódik le, és a tisztítandó gáz vesz részt a reakcióban. Mivel a 

reakciótermék víz, a palládiumkatalizátorból való kilépés után gondoskodnunk kell a hidrogén szárításáról, 

célszerűen molekulaszita segítségével. 

Valódi katalízis játszódik le a katalitikus oxidációval végzett szénhidrogén-mentesítéskor is, amelynek 

katalizátora szintén palládiumalapú, de itt a tisztítandó gázhoz (például szén-dioxidhoz vagy kriptonhoz) oxigént 

kell keverni, amely a szénhidrogéneket szén-dioxiddá és vízzé oxidálja. Ez a reakció viszont az előbbitől 

eltérően csak magas hőmérsékleten játszódik le. Az oxidációs tisztítás után a szén-dioxid esetében csak a vizet, 

a többi gázból pedig a szén-dioxidot is el kell távolítani, például molekulaszitás adszorpcióval. 

A kéntelenítés célszerűen hidrogénezés után történhet, mivel a katalitikusan működő – például cink-oxid-alapú 

– hatóanyag az oxigént tartalmazó kénvegyületekkel általában nem reagál. A töltet itt kémiailag átalakul 

(például a cink-oxid cink-szulfiddá), így kimerülésekor cserélni kell. A reakcióban víz is keletkezik, amelyet a 

többi, eredetileg is jelen lévő vízgőzzel együtt adszorpciós szárítással lehet eltávolítani. 

5.9. A lecke tartalmának összefoglalása 

Ebben a fejezetben megismerkedtünk az ipari gázok előállítási technológiáival, az argon előállításával 

szintézisgázból történő, illetve a nitrogén különböző előállítási lehetőségeivel (PSA, membrántechnológia), a 

hélium, illetve a hidrogén különböző elektrolízissel, illetve földgázból gőzreformálással történő előállítási 

módszereivel. Részletesen tárgyaltuk a természetes forrásból származó szén-dioxid gyártási folyamatait, 

összefoglaltuk a különböző gáztisztítási módszereket. 

6. A modul tartalmának összefoglalása 

A modulban bemutattuk a gázok állapothatározóinak összefüggéseit, a közöttük fennálló gáztörvényeket ideális, 

illetve reális gázokra, valamint a gőz–folyadék egyensúllyal kapcsolatos ismereteket és összefüggéseket, 

különös tekintettel ezek gyakorlati hasznosítására. Kiemelten foglakoztunk a szén-dioxid különlegességeivel. 

Külön fejezetekben tárgyaltuk a gázkeverékekkel kapcsolatos ismereteket az alapfogalmaktól kezdve a 

keverékek előállítása gyakorlati lehetőségeinek bemutatásáig. Részletesen ismertettük a különböző előállítási 

technológiákat, a dinamikus, a mano-, illetve a gravimetrikus eljárásokat, valamint a homogenizálást. 

Két fejezetben tárgyaltuk a kriogén gázelőállítási technológiákat az elvektől a különböző levegőbontók 

megvalósításáig, bemutattuk a kriogén levegőszétválasztás elvét, az oxigén–nitrogén T–x diagramon keresztül 

részletesen tárgyaltuk a rektifikálóoszlopban végbemenő folyamatokat. 

Foglalkoztunk az argon előállításával szintézis gázból történő, illetve a nitrogén különböző előállítási 

lehetőségeivel (PSA, membrántechnológia), a hélium, illetve a hidrogén különböző elektrolízissel, illetve 

földgázból gőzreformálással történő előállítási módszereivel. Részletesen tárgyaltuk a természetes forrásból 

származó szén-dioxid gyártási folyamatait. Összefoglaltuk a különböző gáztisztítási módszereket. 
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A. függelék - Fogalomtár 

gázok állapothatározói: nyomás, hőmérséklet, térfogat 

atomtömeg: egy elem egyetlen atomjának tömege 

atomtömeg egység (ATE): a 12C-izotóp tömegének 1/12 része (1,66 · 10-27 kg) 

sűrűség (ρ): adott térfogategység tömegének mértéke 

mól: az anyagmennyiség mértékegysége (egy mól annak a rendszernek az anyagmennyisége, amely annyi elemi 

egységet tartalmaz, ahány atom van 0,012 kg 12C-izotópban) 

Avogadro-szám: 1 mól anyagban található részecske száma: 6,022045 · 1023 db részecske 

permanens gáz: az a gáz amelynek kritikus hőmérséklete kisebb a szobahőmérsékletnél 

(hűtés nélkül, csak nyomásnöveléssel nem cseppfolyósítható) 

normálállapot: 0 °C , 1,01325 bar (273,15 K 1 atm) jellemzett állapot 

technikai normálállapot: 15 ºC, 1 bar (288,15 K, 1 bar) jellemzett állapot 

kompresszibilitási tényező: gázfajtára jellemző, a hőmérséklettől és a nyomástól függő korrekciós tényező 

kritikus hőmérséklet: az a hőmérsékleti érték, amely felett a gáz csak gázállapotban létezik 

kritikus nyomás: a kritikus hőmérsékleti gőznyomás 

kritikus pont: a kritikus hőmérséklet és a kritikus nyomás által meghatározott állapotjellemző 

kritikus sűrűség: a kritikus pontnak megfelelő sűrűség, ahol a folyadék- és gázfázis azonos sűrűségű 

gőznyomás (gőztenzió): a folyadékfázissal zárt térben egyensúlyban lévő gőzfázis nyomása 

forráspont: az a hőmérséklet, amelyen a folyadék (cseppfolyósított gáz) gőznyomása eléri a folyadék feletti 

nyomást, és a párolgás (gőzképződés) a teljes térfogatra átterjed 

hármaspont: az a nyomás és hőmérséklet által meghatározott pont, ahol az anyag mindhárom halmazállapotban 

létezik 

illékonyság (volatilitás): a folyékony és/vagy szilárd halmazállapotú anyagnak az elpárolgásra való készsége 

szublimáció: az anyag szilárd halmazállapotból közvetlenül (a folyadékfázis kihagyásával) gázhalmazállapotba 

történő átmenete 

kompresszió: térfogatcsökkenés nyomásnöveléssel 

expanzió: kiterjedés nyomáscsökkenéssel 

adiabatikus: hőforgalom nélküli állapotváltozás 

izoterm: állandó hőmérsékleten lejátszódó állapotváltozás 

fajhő (fajlagos hőkapacitás): az a hőmennyiség, amely egységnyi tömegű anyag hőmérsékletét egy fokkal emeli 

fojtás: áramló közegbe helyezett szűkítő akadály 

párolgáshő: egységnyi tömegű folyadék állandó nyomáson azonos hőmérsékletű gőzzé alakításához szükséges 

hőmennyiség 
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kondenzációs hő: egységnyi tömegű gáz állandó nyomáson, azonos hőmérsékleten cseppfolyósodáskor 

felszabaduló hőmennyiség 

standard gázkeverék: külön névvel és koncentrációra jellemző számmal ellátott, meghatározott összetételű 

gázkeverék 

egyedi gázkeverék: felhasználói igényeknek megfelelően összeállított gázkeverék 

kalibrálógázok: műszerek, analizátorok kalibrálására használt gázkeverék 

gravimetrikus gázkeverék: kalibráláshoz használatos etalonnak alkalmazható gázkeverék 

komponens: keveréket alkotó gázok-gőzök 

alapgáz (vivőgáz): a keverék fő komponense 

kalibráló (mérő) komponens: az alapgáz melletti olyan komponens, amellyel valamilyen műszer kalibrálását 

végzik 

funkcionális komponens: működés szempontjából lényeges komponens 

szennyező komponens: a felhasználás szempontjából zavaró komponens 

kriogén levegőszétválasztás: hűtésen alapuló levegőszétválasztás 

rektifikálás: folyamatos desztilláció egyidejű többszöri elgőzölögtetéssel és kondenzáltatással 

t–x görbe: hőmérséklet–összetétel diagram (állapotábra) 

on-site generátor: helyi felhasználásra specializált gázellátó rendszer 

lefújt gáz: ammóniaszintézis során keletkező gáz 

PSA: Pressure Swing Adsorption – nyomáslengetéses adszorpció 

CMS: szén molekulaszita 

ZMS: zeolit molekulaszita 
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2. fejezet - Ipari gázok és gázellátó 
rendszerek a lézertechnikában 

1. Gázlézerek, rezonátorgázok 

1.1. A lézer-jelenség, lézerfajták és alkalmazási területeik 

A lézer elnevezésnek angolul a l a s e r betűszó felel meg, és a light amplification by stimulated emission of 

radiation angol szavak kezdőbetűiből származik, magyar megfelelője: „fényerősítés indukált emisszióval”. Így 

tulajdonképpen a „lézer” elnevezés magának a fizikai jelenségnek a létrejöttére utal. 

A legtöbb atomra jellemző, hogy a valamilyen energiaformában felvett gerjesztő energiát nagyon rövid idő, a 

másodperc tört része alatt vissza is sugározza. Ezért a gerjesztett atomok száma mindig alacsonyabb, mint az 

alapállapotban lévőké. Vannak azonban olyan speciális anyagok is, amelyeknél az egyik gerjesztett energiaszint 

alatt egy olyan energiaszint is megtalálható, amelyen az elektron az átlagosnál hosszabb időt is eltölthet. (Ez az 

úgynevezett metastabil állapot.) 

Ha energiát „pumpálunk” egy ilyen rendszerbe, az elektronok többsége először a magasabb energiaszintre kerül, 

majd erre a metastabil energiaszintre „csorog át”. Ez az állapot hosszabb ideig fennmaradhat, ezért előfordulhat, 

hogy az alapállapotban lévő atomok száma kisebb lesz, mint a metastabil állapotban lévőké. Ezt a speciális 

helyzetet populációinverziónak nevezzük. Ez az állapot nagyon érzékeny, ezért egy következő gerjesztő 

energiaadag hatására előfordulhat, hogy valamennyi gerjesztett elektron egyszerre esik vissza alapállapotba, 

miközben teljesen egyforma (egyszínű és koherens), az adott anyagra jellemző hullámhosszú elektromágneses 

sugárzást bocsátanak ki. 

A lézersugár előállításának alapja az indukált emisszió, amit energiaközléssel állítanak elő. A lézersugarat egy 

úgynevezett rezonátorban állítják elő A rezonátor két tükröző felület közötti lézermédiumból áll. A lézermédium 

elektronjai az energiaközlés hatására egy magasabb energiaszintre kerülnek. A gerjesztett elektronok viszonylag 

hosszú ideig tartózkodhatnak a magasabb energiaszinten. Ez alatt az idő alatt egyre több atomot gerjesztünk, 

aminek eredményeként sok elektron kerül gerjesztett állapotba, ezzel megvalósítva a populációinverziót. Ha egy 

elektron visszatér alapállapotba, akkor a lézermédiumra jellemző hullámhosszúságú fotont bocsát ki. Ez a foton 

eltalál egy másik gerjesztett elektront, és létrejön egy stimulált emisszió. A két foton újabb elektronokat talál el, 

újabb stimulált emissziók történnek. A két tükröző felületre merőlegesen, a lézermédium hossztengelyével 

párhuzamosan lavinaszerű sokszorozódás indul el. A keletkező fény többször visszaverődik a tükröző végekről: 

fényerősítés jön létre. Amikor a keletkezett fény erőssége egy bizonyos értéket ér el, a féligáteresztő tükrön 

keresztül különleges tulajdonságú lézersugár lép ki a rezonátorból (2.1.1.1. ábra). 



 Ipari gázok és gázellátó rendszerek a 

lézertechnikában 
 

 58  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

2.1.1.1. ábra Forrás: Messer 

A lézer tulajdonságai: 

• a lézersugár majdnem teljesen monokromatikus, vagyis a sugárzás nagyon szűk spektrumú 

• a lézersugár koherens, azaz a fényhullámok azonos fázisban vannak 

• a lézersugár nagymértékben párhuzamos sugár 

• a lézerfény polarizált is lehet, vagyis a hullámok mágneses mezejének iránya állandó 

A lézermédiumot nagyon sokféle szilárd anyagból, folyadékokból és gázokból lehet készíteni. A gerjesztés 

módja is sokféle lehet: elektromos áram, fény, vegyi reakció, esetleg másik lézerfény. Ezek közül mutatunk be 

néhány lézerfajtát. 

Szilárdtestlézerek: Az elsőként megjelent rubinlézer aktív közege a rubinkristály (krómionokkal adalékolt zafír, 

vagyis Al2O3), hullámhossza 694,3 nm. A szilárdtestlézer sugárforrások családjába tartoznak a közeli infravörös 

tartományban sugárzó YAG kristály- (ittrium-alumínium-gránát) és üveglézerek is, amelyekben az aktív közeg 

ritkaföldfémekkel (például neodímiummal, gadolíniummal) adalékolt kristály vagy üveg. Folytonos és impulzus 

üzemben (nanoszekundum hosszúságú impulzusok gerjesztése) is működhetnek. Előnyük a nagy intenzitás. A 

legelterjedtebb típus az 1064 nm-en sugárzó Nd:YAG lézer sugárforrás, melynek számos ipari és orvosi 

alkalmazása is van. 

Gázlézerek: A szilárdtestlézerek megjelenése után hamarosan kísérletezni kezdtek gázokkal is. A gázlézerek 

közül a hélium–neon (632,8 nm) és a szén-dioxid-lézerek (10.600 nm) lettek a legelterjedtebbek. Amíg a 

szilárdtestlézereknél a gerjesztést külső fényforrás szolgáltatja, addig a gázlézereknél a gázkisülési csőben 

atomok, elektronok és ionok közötti ütközés során végbemenő energiakicserélődés zajlik. A gázlézerek közül a 

szén-dioxid-lézert használják vágásra, hegesztésre és egyébb anyagmegmunkálásokra. 

Excimer lézerek: A gázlézerek egyik speciális fajtáját – a nemesgáz- és halogénatomok vegyülésével (excited 

dimer = gerjesztett kettős) keletkező excimer molekulák után – excimer lézernek nevezték el (xenon-fluorid, 

xenon-klorid, argon-fluorid). Az excimer lézerek a gázlézereknél rövidebb hullámhosszúságú és jóval nagyobb 

intenzitású lézerek. (ArF: 193 nm, KrCl: 222 nm, XeBr: 282 nm, XeCl: 308 nm, XeF: 351 nm) aktív közegű 

lézerforrásokban nagyfeszültségű impulzusüzemű gázkisülések során jön létre a populációinverzió. Alkalmazási 

területeik a mikromegmunkálások, félvezetőgyártás, litográfia, LASIK-sebészet. 
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Félvezető lézerek: A félvezető lézerek napjainkban kis méretükkel és nagy hatásfokukkal tűnnek ki. A 

diódalézerekben a félvezető p-n homo-, illetve heteroátmenetek mint aktív közegek gerjesztése jó hatásfokkal 

elérhető elektromos árammal. A félvezető anyag(ok)tól függően az ultraibolya tartománytól a láthatón keresztül 

a közép-infravörös tartományig működnek. Az utóbbi években teljesítményük is ugrásszerűen megnőtt. Az 

elmúlt időszakban jelentős szerepet kaptak az új típusú disk és fiber lézerek gerjesztésénél. 

Folyadék-halmazállapotú festéklézerek: A folyadék-halmazállapotú festéklézerekben általában valamilyen 

szerves oldószerben oldott festékmolekulákat használnak a lézersugár előállítására. Gerjesztésük egy másik 

lézerrel történik. Ezen lézerek legfontosabb tulajdonságai a hullámhossz hangolhatósága és a néhány 

femtoszekundum időtartamú impulzusok előállíthatósága. 

Kémiai lézerek: A kémiai lézerekben vegyi reakciók energiáját használják fel az aktív anyag gerjesztésére. A 

kémiai lézerek fényének hullámhossza a 3000–10 000 nm-es tartományba esik. Tipikus példájuk a 

haditechnikában és kutatásban alkalmazott oxigén–jód lézer, amely 1-2 MW átlagteljesítmény kisugárzására 

képes, 15–20% kémiai hatásfokkal. 

Plazmalézerek: Magas hőmérsékletű plazmákban a többszörösen ionizált atomok energiaátmeneteinek 

felhasználásával röntgentartományba eső lézersugárzást lehet előállítani. A röntgenlézerek jelentősége 

hullámhosszuk rövidségében rejlik. Még rövidebb hullámhosszúságú lézersugárzás állítható elő az 

atommagokon belüli folyamatok kihasználásával, ezek a gammalézerek. Váltakozó mágneses térben haladó 

elektronok koherens fényt sugározhatnak: ez a szabadelektron-lézer működésének alapelve, amelynek 

megvalósításához nagy energiájú elektronokra, elektrongyorsítókra és elektromágneses eltérítőkre van szükség. 
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2.1.1.2. ábra Forrás: 

Az anyagmenkulásokhoz leggyakrabban használt lézerek a szén-dioxid-lézerek, a Nd:YAG lézerek és újabban a 

dióda-, diszk- és szállézerek. Ez utóbbiak a lézersugár előállításához nem igényelnek gázokat, azonban 

alkalmazástól függően munkagázokat igen. 

A szilárdtestlézerekben különböző kristályokban állítják elő a lézersugárzást, mint pl. a Nd:YAG lézer, 

amelynek hullámhosszúsága 1,064 µm, 0,1–1 mm átmérőjű kvarc optikai szálban vezethető és kvarcból készült 

lencsékkel fókuszálható. A régebbieket még villanófénnyel, az újabbakat már diódákkal gerjesztik. Napjaink 

szilárdtestlézereire 1–4 kW-os teljesítmény jellemző. 

A szállézer (fiber laser) esetében az itterbiummal ötvözött optikai szálat diódalézerrel gerjesztik. Ebben az 

esetben a hajszálnál is vékonyabb optikai szál tölti be a rezonátor szerepét. A sugárzás hullámhossza 1,062 µm. 

A szállézerekben kiváló sugárminőségű, jó hatásfokkal létrehozott lézersugár teljesítménye elérheti akár az 50 

kW-ot is. 
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2.1.1.3. ábra Forrás: http://www.rp-photonics.com/thin_disk_lasers.html 

 

http://www.rp-photonics.com/thin_disk_lasers.html
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2.1.1.4. ábra Forrás: [10] 

A diszklézerek a szilárdtest- és a diódalézerek zseniális kombinációi. A legújabb diszklézerek jelenleg akár 

többször 10 kW teljesítményre is képesek már. Nagy előnyük, hogy a sugárminőség a teljes 

teljesítménytartományban állandó, kevésbé érzékeny a reflexióra, továbbá hogy a kiemelkedő sugárminőségű és 

nagy hatásfokú lézerteljesítmény optikai kábelen továbbítható. 

 

2.1.1.5. ábra Forrás: [10] 

 

2.1.1.6. ábra Forrás: TRUMPF 

1.2. Szén-dioxid-lézerek működési elve 
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A ipari alkalmazásokban kiemelkedő szerepük van a szén-dioxid-lézereknek. Ezeknek különböző változataival 

találkozhatunk, leggyakrabban az ipari makro anyagmenkulásoknál, ezért külön, kiemelten foglalkozunk a szén-

dioxid-lézerek működési elvével és különböző megvalósítási változataival. 

A lézersugár előállításának egyszerűsített változata: 

A CO2-molekulát a kisülési csőben elektronokkal történő ütközések a felső energiaszintre gerjesztik. 

A CO2-molekula felső energiaszintről az alsó energiaszintre történő átmenet közben adja le a 10600 nm 

hullámhosszúságú sugárzást. 

A CO2-molekula az alsó lézerszintnek megfelelő energiaszintről más gázmolekulával történő ütközés 

következtében alapszintre kerül. Ezt az utóbbi folyamatot hívják relaxációnak. 

 

2.1.2.1. ábra Forrás: TRUMPF 
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A fenti modell megvalósításával és csak szén-dioxid segítségével már elő lehet állítani kisebb teljesítményű 

lézereket. Ha növelni szeretnénk a lézer teljesítményét, ami lehetővé teszi vékonyabb, illetve vastagabb anyagok 

megmunkálását (lyukasztás, vágás, hegesztés, hőkezelés stb.), akkor további gázokra, elsősorban nitrogénre és 

héliumra lesz szükség a hatékonyság, illetve a teljesítmény növelése érdekében. 

A nitrogén szerepe 

Elektromos gerjesztéssel nagyon könnyű a nitrogénmolekulákat az első vibrációs energiaszintre gerjeszteni, 

amely közel azonos energiaszinten van, mint a szén-dioxid-molekula felső lézer energiaszintje. A 

nitrogénmolekulák rezgő energiája ütközésekkel könnyen átadható a szén-dioxid-molekulának. A nitrogén 

alkalmazásával egyszerűbben lehet a szén-dioxid-molekulákat a megfelelő felső lézer energia szintre juttatni, 

mint a CO2-molekulákat közvetlenül. A lézergázba történő nitrogénadagolás nagyobb teljesítményű lézert 

eredményez. 

A hélium szerepe 

A He-atom a szén-dioxid-molekulával való ütközés során átveszi annak energiáját, amelyet lead a környezetnek, 

ezzel meggyorsítja a CO2 relaxálását. Az eredmény egy gyorsabb folyamat, ami szintén a teljesítmény növelését 

eredményezi. 

A He nagyon jó hővezető képessége miatt segíti a kisülés következtében keletkező hő elvezetését. Ennek 

nagyon fontos szerepe van a lassúáramlású szén-dioxid-lézereknél, ahol a hőt el kell vezetni a kisülési cső 

falától. A gyorsáramlású lézerek esetében a He jó hővezetősége egy sokkal stabilabb kisülést eredményez. 

1.3. A szén-dioxid-lézer változatai 

A szén-dioxid-lézerek folyamatos és impulzus üzemmódban is működhetnek. Folyamatos üzemelésű lézereket 

20 kW teljesítményhatárig alkalmaznak. Vágásra 7 kW teljesítményhatárig használják a CO2-lézereket. A 

gerjesztés szempontjából két változat terjedt el: az egyenáramú 10–20 kV (DC) gerjesztő feszültséggel, illetve a 

nagyfrekvenciás vagy rádiófrekvenciás, 0,2–2 kV és 2; 13,5 vagy 27 MHz (RF) frekvencián működő lézerek. 

Ugyanazon fizikai alapokon különböző kialakítású rezonátorok valósultak meg. A legtöbb változatba a 

rezonátort kvarcüveg csőből alakítják ki, amelyben különböző módon és sebességgel áramoltatják a 

gázkeveréket. A kvarcüveg belső átmérője határozza meg a lézersugár átmérőjét. A rezonátorban a lézergázok 

általában 100 mbar alatti alacsony nyomáson áramlanak. 

Lassúáramlású CO2-lézer 

A rezonátor tengely irányában lassan keringtetik a lézergázt. A lézergáz mozgatására a kisüléskor a CO2 

disszociációs termékek (CO és O2), illetve egyéb szennyezők eltávolítása miatt van szükség. A gázfogyasztás 

alacsonyan tartása érdekében az áramlási sebesség meglehetősen kicsi. Ennek következtében a lézersugár 

előállítása közben a gáz felmelegedik, ami rontja a lézer hatásfokát. Ha a rezonátorban lévő gáz hőmérséklete 

meghaladja a 200 °C-ot, akkor a folyamat hatásfoka rohamosan csökken, majd megáll. Gázkeveréktől függően 

200 °C és 300 °C között a lézer megszűnik működni, ezért a rezonátort folyamatosan hűteni kell. A hűtéshez 

speciálisan kezelt vizet vagy olajat használnak. 

A lassúáramlású CO2-lézereket főként finom megmunkálásokra, vágásra, impulzusos hegesztésre és precíziós 

fúrásokra használják. 
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2.1.3.1. ábra Forrás: AGA 

Gyorsáramlású CO2-lézer 

Ezen típusú lézereknél a kisülési csövekben a lézergázt nagy sebességgel áramoltatják egy turbókeringtető 

segítségével. A nagy sebesség miatt a lézergáznak nincs ideje olyan mértékben felmelegedni, mint a 

lassúáramlású változatnál. A gáz hűtésére azonban ennél a típusnál is szükség van, ami a rezonátoron kívüli 

hőcserélőben történik. A lézer előállításában részt vevő gáz, miután áthaladt a hőcserélőn és ismételten lehűlt, 

visszakerül a rezonátorba. A gázösszetétel változása, a CO2 disszociációja és egyébb kémiai reakciók miatt a 

gázt időként regenerálni, frissíteni kell. Ezért meghatározott időnként egy kis adag használt gázt távolítanak el, 

illetve ezzel egyidőben friss gázt juttatnak a rendszerbe. Ezért a gyorsáramlású lézerekre típustól, teljesítménytől 

függően meghatározott, folyamatos gázfogyasztás jellemző. A gyorsáramlású lézereket az iparban főleg vágásra 

és fémek hegesztésére használják. 
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2.1.3.2. ábra Forrás: AGA 

A keresztáramlású CO2-lézer kialakításnál egy meglehetősen széles áramlást alakítanak ki, merőlegesen a 

rezonátor optikai tengelyére (3.1.3.3. ábra). A lézergázt ebben az esetben is többször felhasználják egy 

keringtető segítségével, a hűtést követően visszajuttatják a rezonátorba. A lézergáz frissítését, hasonlóan a 

gyorsáramlású lézerekhez, itt is folyamatosan végzik. Ezt a lézertípust nagyon ritkán használják vágásra. A 

leginkább hőkezelésre való és vastagabb anyagok hegesztésénél találkozunk keresztáramlású lézerekkel. 
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2.1.3.3. ábra Forrás: AGA 

A TEA (Transversely Excited Atmospheric Pressure) a szén-dioxid- vagy nitrogénlézerek egy különleges 

változata. A TEA lézerekben a lézergáz közel atmoszferikus nyomáson található a rezonátorban, amelynek 

gerjesztéséhez nagyobb feszültségre van szükség (akár 125 kV). A TEA lézerek csak impulzus üzemmódban 

működnek. Átlagteljesítményük kisebb, mint 100 W, ezért elsősorban jelölésre használják. Jelentőségük a 

diódalézerek megjelenésével csökken. 

SLAB diffúzióhűtéses CO2-lézer 

A SLAB lézer egy különleges kialakítású diffúzióhűtéses CO2-lézer. Két vízzel hűtött vastag rézelektróda 

közötti vékony térrészbe vezetik a különleges összetételű (CO2, N2, He, CO, O2, Xe) lézergázkeveréket. Az 

optikai rezonátort a két nagy felületű elektróda és a végeken elhelyezkedő zárótükör és kicsatolótükör alkotja. A 

folyamat által keletkezett hőt a vízzel hűtött elektródák vezetik el (diffúziós hűtés). 

A rendszer nem igényel csővezetéket, keringtetőket vagy turbinákat a gáz mozgatásához, gyakorlatilag nincs 

benne mozgó alkatrészt. A rezonátorházat elárasztják a lézergázzal, amelyet időnként frissítenek. A SLAB 

lézerek gázfogyasztása (0,2–0,3 l/h) töredéke a gyors vagy lassúáramlású lézerek rezonátorgáz-fogyasztásának. 

Egy kis palack lézergáz, amelyet a rezonátorház mellet helyeztek el, hónapokon keresztül biztosítja a lézer 

működését, akár több műszakban is. A sugár minősége nagyon jó. Vágásra, hegesztésre kiválóan alkalmas. 
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2.1.3.4. ábra Forrás: ROFIN SINAR 

 

2.1.3.5. ábra Forrás: ROFIN SINAR 

Példák gyorsáramlású szén-dioxid-lézerek megvalósítására: 

1. példa: 
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2.1.3.6. ábra Forrás: LVD 

A 2.1.3.6. ábra egy gyorsáramlású FANUC szén-dioxid-lézer lényeges egységeit mutatja be. 

A lézer indítása egyszerűsített formában a következő: 

A rezonátor bekapcsolását követően a vákuumszivattyú eltávolítja a rezonátorból a gázokat. 

Amikor a vákuum a megfelelő szintre ért, felölti a rendszert friss lézergázzal, amit egy turbóventilátor 

(fordulatszáma 60 000 ford./min) nagy sebességgel (200 m/s) folyamatosan keringtet a rendszerben, ezzel 

biztosítva a sugárzás előállításában részt vevő gáz eltávolítását a rezonátortérből, majd a hőcserélőn keresztül 

ismételt visszajuttatását a rezonátortérbe. 

A kisülési csövekben a nagyfrekvenciás gerjesztés hatására létrejön a fényerősítés, majd a megfelelő intenzitás 

elérésekor a rendszerből kicsatolásra kerül a lézersugár. A rendszer stabil működése érdekében fontos az 

állandó, egyenletes hőmérsékleten tartás, amit a gázok hőcserélőkön történő keringtetése mellett a kisülési 

csövek ventilátorsorokkal, illetve a tükrök foglalataiba vezetett vízhűtéssel biztosítanak. 
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2.1.3.7. ábra Forrás: LVD 

2. példa: 

Egy másik gyakorlatban igen sikeres változat a TRUMPF cég által alkalmazott kvadráns elrendezés. 

 

2.1.3.8. ábra Forrás: TRUMPF 

Ennél az elrendezésnél központi helyet kapott a turbóventilátor, amely radiálisan keringteti a lézergázt. A 

négyzet sarkaiban helyezték el a saroktükröket. A gerjesztés ebben az esetben is nagyfrekvenciás gerjesztés, 

amelynél az elektródák a kisülési csöveken kívül helyezkednek el. Nagyobb teljesítményű rezonátorok esetében 

több sorban helyezik el a kisülési csöveket (2.1.3.9. ábra). 
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2.1.3.9. ábra Forrás: TRUMPF 

1.4. Szén-dioxid-lézer rezonátorgázok 

Amint azt már a CO2-lézersugár előállításánál láthattuk, a 10 600 nm hullámhosszú lézersugárzást a szén-

dioxid-molekula adja le, de a jobb hatásfok érdekében célszerű nitrogént és héliumot keverni hozzá. A 

különböző rezonátorgyártók, típustól függően, eltérő receptúra szerint kérik az ipari gázgyártóktól a 

lézergázkeverékeket, vagy a lézergép rendelkezik saját gázkeverővel, amelyben beállítják a megfelelő 

összetételt (3.1.4.1. táblázat). 

A gyorsáramlású lézerekhez háromkomponensű lézergázt használnak, míg a keresztáramlású lézereknél 

jellemző további komponensek, pl. CO vagy H2 gáz alkalmazása. 

A CO komponens ellensúlyozza a CO2 disszociációját, aminek következtében a kilépő lézersugár energiája 

nagyobb lesz. A H2 adaléknak is hasonló szerepe van, mint a CO-nak, azzal a többlettel, hogy jó hővezető 

képességének köszönhetően egyenletesebbé teszi a sugár keletkezésének folyamatát. 
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2.1.4.1. ábra Forrás: Messer 

1.5. Rezonátorgázok tisztasági követelményei 

A rezonátorgázok nagytisztaságú gázok. A nagytisztaságú gázok minőségével szemben támasztott 

követelmények a vonatkozó felhasználási célból adódnak. A minőségi fokozatot a jelenlévő szennyező anyagok 

fajtája és megengedett maximális összes koncentrációja határozza meg. 

A gázok minőségének egyszerű jelölésére általában a tisztasági fokozatra vonatkozó számértékekkel kifejezett 

formát (a „pontjelölést”) alkalmazunk, pl. nitrogén 4.5. Az első számjegy a térfogatszázalékban megadott 

gáztartalom „kilences” számjegyeinek számát, a pont utáni második a kilencesek utáni decimális jegyet adja 

meg. (Ha a második számjegy 0, azt a kilencesek után általában nem kell kiírni.) Így például: 
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2.1.5.1. ábra Forrás: 

A koncentráció egységei: %, ppm, ppb 

A tiszta gázokban lévő szennyezők (pl. nedvesség, levegő-alkotórészek, szénhidrogének) mennyiségét, 

gázkeverékekben az egyes gázkomponensek mennyiségét különböző koncentrációegységekben adhatjuk meg. A 

koncentráció legfontosabb egységei: 

1% = 0,01 (századrész) 

1 ppm = 0,000001 (milliomodrész = parts per million) 

1 ppb = 0,000000001 (milliárdodrész, a ppm ezredrésze = parts per billion) 

1% = 10 000 ppm = 10000 000 ppb 

Megjegyzés: A fenti dimenzió nélküli koncentrációegységek általában térfogatrészt jelentenek, amikor az egzakt 

megjelölés például %(V/V) vagy ppm(V/V), amely gázok esetében gyakorlatilag megegyezik a mólrésszel: 

%(n/n), ppm(n/n). Bizonyos specifikációs előírásokban azonban a szennyező komponens megengedett 

koncentrációját tömegrészben adják meg, ennek egzakt jelölése pl.: ppm (m/m). 

 

2.1.5.2. ábra Forrás: Messer 

A felhasználó számára az összes szennyeződés közlésénél sokkal fontosabb a munkafolyamatot különösen 

zavaró alkotórészek jelenlétének és koncentrációjának ismerete. A megfelelő tiszta gáz kiválasztása tehát a jelen 

lévő szennyezők fajtája és koncentrációja alapján történik. Zavaró szennyeződés gyakran pl. a nedvesség 

(vízgőz), a levegő alkotórészei (oxigén és/vagy nitrogén), a szénhidrogének vagy a szén-monoxid és a szén-

dioxid. Más-más tisztasági fokozat eltérő szennyezőkoncentrációkat jelent. A végső választást a folyamat 

kritériumai határozzák meg, így az optimális választás olyan minőségi fokozatú gáz, amely a mérési- vagy 

munkafolyamatot zavaró szennyezőket a technológia szempontjából megengedett maximummal egyező vagy 

kisebb koncentrációban tartalmazza. 

A nagytisztaságú gázok specifikációit, benne a jellemző zavaró szennyezők megengedett maximális 

koncentrációit a termékadatlapok tartalmazzák jól áttekinthető módon. 

A szennyezők koncentrációját az adatlapokon általában térfogat-ppm-ben (ppm (V/V)), illetve egyes esetekben 

tömeg-ppm-ben (ppm (m/m)) adjuk meg, amely a fentiek szerint 1 milliomod térfogatrészt, illetve 1 milliomod 

tömegrészt jelent. 
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A rezonátorokhoz alkalmazott gázok általában 4.5 és 5.0 tisztasági fokozatba tartoznak. A lézer rezonátorgázok 

esetében a berendezést gyártók minden esetben előírják a lézerforrásra jellemző minőségi követelményeket. 

Ezekre egy példa a következő: 

 

2.1.5.3. ábra Forrás: Bystronic 

1.6. A rezonátorgázokra jellemző szennyezők és hatásaik 

A nedvesség (H2O) a lézergázban az elektromos kisülés hatására szétbomlik, és a H-ionok instabilitást okoznak. 

Az instabilitás következtében csökken a lézer teljesítménye. Ez a probléma fokozottan jelentkezik a nagy 

teljesítményű lézereknél. Ezért általában a megengedett H2O ≤ 5 ppm. 

A szénhidrogének(CnHm) különböző módon befolyásolják a lézer rezonátor működését. Az elektromos 

kisülés következtében szétbomlanak, és a szén-, illetve polimermaradványok lerakódnak a tükrök felületére. 

Ennek következtében csökkentik a tükrök visszaverő képességét, ezzel a lézer teljesítményét. 

A szénhidrogén-származékok jelenlétükkel negatívan befolyásolják a gerjesztéses és relaxációs folyamatokat, 

amelyek a fényerősítés csökkenéséhez vezetnek, rontják a rezonátor tisztasági tényezőjét, végeredményben 

csökkentik a lézer teljesítményét. Ezért a szénhidrogének megengedett értéke: CnHm ≤ 1 ppm. 

Az oxigén (O2), amely a rezonátorban szén-dioxid disszociációjából keletkezik, általában néhány ezer ppm 

nagyságrendig nincs negatív hatással a lézer működésére Ezért a palackokban esetleg előforduló 1000 ppm alatti 

oxigénszennyeződés nem befolyásolja a lézer működését. Sőt, bizonyos rezonátorgázoknál, főleg a 

keresztirányú áramlással működő lézerek esetében, kívánatos néhány százalék O2 jelenléte, ami kifejezetten 

jótékony hatással bír a lézer teljesítményére. 

A szén-monoxid(CO) szintén a CO2 bomlásának termékeként keletkezik a rezonátorban. A 

lézergázpalackokban a CO-nak 1000 ppm alatti koncentrációértékeknél nincs negatív hatása. 

Az argon (Ar) mint szennyező jelenléte a lézergázban 1000 ppm alatti koncentrációban, hasonlóan a szén-

monoxidhoz, nincs hatással a lézer működésére. 

A nitrogén-oxidok (NO, NO2, N2O és N2O3) jelenléte a lézer rezonátorban nagyon káros, instabillá teszik a 

gerjesztési folyamatot. Néhány száz ppm NO2 vagy N2O3 elegendő, hogy destabilizálja vagy akár teljesen 

lehetetlenné tegye a lézer működését. A nitrogén-oxidok forrása a rezonátorban van, a nitrogén, oxigén és szén-

dioxid bomlástermékek kémiai reakciójának termékei. Ezért is fontos a lézergázokat időnként frissíteni, hogy a 

keletkező káros szennyezőket eltávolítsák a rezonátor belsejéből. A nitrogén-oxidok jelenléte a 

lézergázpalackokban nem jellemző. 

1.7. Rezonátorgázok palackjainak előkészítése és töltése 
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2.1.7.1. ábra Forrás: Messer 

Az „ipari” minőségű gázokkal szemben a nagytisztaságú gázok töltésekor speciális gyártási előírásokat kell 

figyelembe venni. Ez a palack gondos előkészítésével kezdődik. Csak a kifogástalan (sima és tiszta) belső 

felületű és anyagú palackok esetén tarthatók be a nagytisztaságú gázokra vonatkozó szigorú előírások. Az acél- 

vagy alumíniumpalackok belsejét ezért általában az első megtöltés előtt, illetve minden soron következő 

nyomáspróba után speciális eljárással kezelik, amely korróziómentes sima, tiszta felületet biztosít. 

A nagytisztaságú gázok specifikációs előírásaiban a megengedett maximális vízgőztartalom gyakorlatilag 

minden esetben szerepel, mivel a felhasználási technológiákban a nedvesség a legtöbb esetben káros hatású. 

Mivel a palackokat biztonságtechnikai okokból első megtöltés előtt és a GBSZ (Gázpalack Biztonsági 

Szabályzat), illetve újabban az ADR által előírt időközönként (általában 5 vagy 10 évenként) 

víznyomáspróbának kell alávetni, ezután minden esetben alapos tisztítási, majd szárítási művelet – célszerűen 

termikusvákuumszárítás – szükséges. 

Ez abból áll, hogy a palackokat egy speciális szárítókamrában 80…100 °C hőmérsékletre hevítik, miközben 

vákuumozzák, majd tiszta nitrogénnel (esetenként argonnal) többször átöblítik. Ezáltal a belső felületen maradt 

víz és esetleges egyéb kondenzált szennyeződések hatékonyan eltávolíthatók. 

A töltés előtt a palackokból a maradékgázt minden esetben közvetlenül a töltés helyén vákuumszivattyúval 

kiszívatják, azaz a palackokat kivákuumozzák (2.1.7.1 ábra). A szigorú minőségirányítás az előállítás minden 

lépését ellenőrzi, és megvizsgálja a specifikációk betartását. Ezek az intézkedések a töltési folyamattól és a 

minőségi követelményektől függően kiterjedhetnek a gyártási tételek minőségellenőrzésétől akár minden egyes 

palack tartalmának analíziséig is. Csak így biztosítható valamennyi követelmény folyamatos betartása. 

1.8. A lecke tartalmának összefoglalása 

A leckében megismerkedtünk a lézer jelenség alapjaival, a különböző lézerfajtákkal és alkalmazási 

területeikkel. Részletesen tárgyaltuk a szén-dioxid-lézerek működési elvét és különböző változatait. Külön 

foglalkoztunk a lézer rezonátorgázok összetevőivel, illetve a tisztasági követelményekkel. Összefoglaltuk egy-

egy fejezetben a lézer rezonátorgázok szennyezőinek hatásait, illetve a rezonátorgázok palackjainak 

előkészítését és töltését. 

2. Lézeralkalmazások és munkagázaik 

2.1. Lézeralkamazásokhoz használatos munkagázok 
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A különböző lézerek, attól függetlenül, hogy gázlézerek, félvezetők vagy szilárdtestlézerek, különböző 

munkagázokat igényelnek. Szinte nincs olyan alkalmazás, ahol ne lenne szükség a technológiai folyamathoz (pl. 

jelölés, lyukasztás, vágás, hegesztés, hőkezelés, ötvözés stb.) valamilyen munkagázra vagy védőgázra. 

A 2.2.1.1. ábrán egy olyan szén-dioxid-lézer gázellátását láthatjuk, amely több feladat ellátására alkalmas. 

Vágáshoz oxigént és nitrogént, míg hegesztéshez vagy hőkezeléshez védőgázként argont vagy héliumot használ. 

 

2.2.1.1. ábra Forrás: AGA 

A munkagázok lehetnek tiszta gázok, pl. oxigén, nitrogén, argon, hélium, amiket főleg vágásra, illetve a 

felületkörnyező levegőtől való védelmére használják), vagy keverékgázok, mint argon–hélium, argon–szén-

dioxid, argon–oxigén, argon–hélium–oxigén/szén-dioxid, amiket főleg hegesztéshez alkalmaznak. 

A megmunkálásokhoz szükséges gázok mellett a lézer optikai elemeinek védelmére is használnak gázokat. Ezek 

fő feladata a sugárút, illetve a lencsék védelmének biztosítása. 

2.2. Lézersugaras vágáshoz használatos vágógázok 

A lézerek legelterjedtebb alkalmazása a lézersugaras vágás. Három eljárás terjedt el: a lézersugaras égetéses, az 

olvasztó vágás és a szublimációs vágás. Hogy ezek közül melyiket alkalmazzák, az a megmunkálandó anyagtól, 

a minőségi és a gazdaságossági követelményektől, valamint az alkalmazott vágógáztól függ. 



 Ipari gázok és gázellátó rendszerek a 

lézertechnikában 
 

 77  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

2.2.2.1. ábra Forrás: Bystronic 

A lézersugaras lángvágáshoz tiszta oxigént használnak, hasonlóan a hagyományos lángvágáshoz. Az eljárás 

elve azonos: az acélt gyulladási hőmérsékletre hevítik a lézersugárral, majd oxigénben elégetik. A végbemenő 

exoterm reakció kb. 40%-kal járul hozzá a vágás energiamérlegéhez, míg a lézersugár energiája adja a többi 

60%-ot. Ezzel a vágási eljárással szénacélok vághatók gazdaságosan. Az ötvözött acélok és nemvas fémek 

oxigénes vágása is lehetséges, de főleg minőségi és gazdaságossági okok miatt nem ajánlott. 
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2.2.2.2. ábra Forrás: Messer 

A lézersugaras lángvágásnál célszerű a lézersugarat a lemez felső síkjára fókuszálni. Ezt aztán a vágott felület 

függvényében lehet korrigálni + vagy – irányban. 

Az oxigénfogyasztás a fúvóka átmérőjétől és a fúvókában az oxigén nyomásától függ. Az átlagos fogyasztás 

20–110 l/min tartományban van. 

 

2.2.2.3. ábra Forrás: AGA 

A vágási oxigén tisztasága lényegesen befolyásolja a vágási sebességet. Minél tisztább az oxigén, annál 

nagyobb vágási sebességgel lehet darabolni a lemezeket. Gazdaságossági szempontokat figyelembe véve 

mérlegelni kell, hogy meddig éri meg a tisztább, ugyanakkor drágább gáz alkalmazása. 
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A következő ábrán egy összehasonlítást láthatunk az oxigén tisztaságának hatásáról a vágási sebességre. A két 

függőleges szaggatott vonal jelzi a leginkább használt gázminőséget. A bal oldali a 2.5 (99,5%) tisztaságú, míg 

a jobb oldali a 3.5 (99,95%) tisztaságú oxigénnek felel meg. Látható, hogy a 3.5 tisztaságnál nagyobb 

tisztaságfoknál a görbék meredeksége csökken, viszont az áruk nő a jelentős előállítási költségek miatt. Ezért a 

szénacélok és gyengén ötvözött acélok megmunkálásához 3.5 tisztaságú oxigén ajánlott. 

 

2.2.2.4. ábra Forrás: Messer 

Az oxigénnel történő vágásnál a vágott felületen egy vékony oxidréteg keletkezik, amely problémákat okoz a 

lemezalkatrészek festésénél. A kialakult oxidréteget nem fogják a különböző lakkbázisú festékek, illetve ha 

sikerül mégis befesteni, nagy esély van rá, hogy az oxidréteg lepattogzásával a festékréteg is eltávozik. Ennek a 

problémának a kiküszöbölésére a szénacélok esetében is alkalmazzák a nagynyomású nitrogénes vágást. Ez 

oxidmentes, fémtiszta vágási felületet eredményez, azonban lényegesen lassúbb és költségesebb, mint az 

oxigénes vágás. 

Vékony alumínium vágására esetenként használnak oxigént és nitrogént. A tiszta alumíniumhoz oxigént, míg az 

AlMg5 ötvözethez inkább nitrogént használnak. A vágógázok nyomását 6 bar körüli értékre érdemes választani. 

Ennél a legkevesebb a vágórés alján keletkező „szakáll”. Az oxigénes vágásnál nincs olyan jelentősége a 

tisztaságnak, mint a szerkezeti acéloknál. Ezért a tiszta alumínium esetében a 2.5 (99,5%) ipari tisztaságú oxigén 

is megfelelő. 

A lézersugaras olvasztó vágás olyan technológia, ahol a vágandó anyagot a lézersugárral megolvasztják és 

nagynyomású (5÷25 bar) gázsugárral eltávolítják a vágási résből. Vágógázként semleges nitrogént vagy argont 

használnak. Mivel itt nincs exoterm reakció, amelyből többletenergia származna, csak a lézersugár koncentrált 

energiájának köszönhetően olvad meg a lemez anyaga. Ezért lényeges szerepet kap a lézersugár teljesítménye. 

A lézersugaras olvasztó eljárást főleg ötvözött acélok, alumínium és ötvözetei, rézötvözetek és titán vágására 

használják. A fúvókaátmérők nagyobbak, mint az oxigénes vágásnál, és a fókuszt a táblavastagság alsó részére 

állítják be. Ennek következtében a vágási rés szélesebb lesz, amelyen keresztül könnyebben behatol a 

nagynyomású nitrogén, hogy eltávolítsa az olvadt anyagot. 
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2.2.2.5. ábra Forrás: Messer 

Az olvasztó vágások esetén a fókuszpontot a vágandó lemez aljához közel állítják be. Emiatt a vágási rés 

szélesebb, lehetőséget adva ezzel a nagynyomású nitrogénnek a megolvadt anyag kifúvására. A lézersugaras 

olvasztó vágások esetén a vágófúvókában a nyomásértékek 5–25 bar közöttiek, ennek következtében az 

oxigénes vágáshoz képest lényegesen nagyobb vágógázfogyasztással kell számolni. 

 

2.2.2.6. ábra Forrás: AGA 

A fogyasztási értékek a nagyobb fúvókaátmérőknek és a nagyobb nyomásértékeknek megfelelően lényegesen 

nagyobbak, mint az oxigénes vágásnál. A napi két műszakra számolt nitrogénfogyasztási értékek jelentősen 

megnőnek a vastagabb lemezekre használt fúvókák alkalmazásával. Nitrogénes vágásnál a jelentős fogyasztás 

cseppfolyós vágógázellátást igényel! 
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A nitrogén tisztasága nem befolyásolja észrevehetően a vágási sebességet. A minőségre azonban van hatása, 

főleg a rozsdamentes, saválló acéloknál. Már nagyon kevés oxigén jelenléte is sárgás elszíneződést okoz a 

vágott felületen, ami negatívan befolyásolja a korrózióállóságot. Ezért oxigénszennyezést 10 ppm (0,001%) 

alatti nagyságrendben szabad csak tartalmaznia a vágásra használt nitrogénnek. Ezeknek a követelményeknek az 

5.0 (99,9995) tisztaságú nitrogén tesz eleget. 

A nikkel néhány nagyon fontos ipari ötvözet fontos ötvözője, mint például az Inconel (Ni-Cr), Nimonic (Ni-Cr-

Co), Hastelloy (Ni-Mo-Cr) és Monel (Ni-Cu). Ezek vágására szintén előnyösebb a nitrogén alkalmazása az 

oxigénnel szemben. Az oxigénnel történő vágás 6 bar körüli nyomással lehetséges, de a technológia oxidréteg- 

és „szakáll”-képződéssel jár. Ezért inkább a nagynyomású nitrogén javasolt. Bár a vágási sebesség 

szignifikánsan kisebb, mint az oxigénes vágás esetén, a felület tiszta, oxidmentes marad. A fókuszpontot a 

lemez felső széle alá érdemes helyezni. 

Titán vágására a nagynyomású, semleges gázos olvasztó vágás ajánlott. A vágógáz ebben az esetben a 4.0 

(99,99%) vagy inkább az 5.0 (99,999%) argon, a titán oxidációjának elkerülése végett. A titán a nitrogénnel is 

képes reakcióba lépni, aminek nagy olvadáspontú titán-nitrid az eredménye. Ez az alumíniumhoz, illetve 

alumínium-oxidhoz hasonlóan rontja a vágás minőségét. 

A lézersugaras szublimációs vágás jellegzetessége, hogy az anyag a vágási hézag zónájában folyékony fázis 

nélkül párolog el. Ehhez a vágási eljáráshoz sűrített levegőt alkalmaznak, illetve egy-két esetben, amikor a 

vágandó anyag gyúlékony vagy erősen oxidálódik, akkor nagynyomású nitrogént használnak. Főként nem 

fémek, műanyagok, gumi, kerámia, fa, üveg vágására alkalmas technológia. Mivel a fent említett anyagok 

vágásánál toxikus gázok keletkeznek, nagyon lényeges, hogy a lézervágó berendezés a feladatnak megfelelő 

elszívó és gáztisztító rendszerrel legyen felszerelve. A lézerberendezés-gyártók egy része nem is engedi 

berendezésein a fent említett anyagok vágását. 

 

2.2.2.7. ábra Forrás: Messer 

2.3. Lézersugaras kötéstechnológiák 

A lézersugár alkalmazása a mikro- és makrokötés-technológiákban egyre nagyobb teret nyer. Alapvetően kétféle 

lézeres hegesztési eljárást különböztethetünk meg: a hővezetésest és a mélyvarratost. Ezenkívül az utóbbi 

időben a lézersugár egyre több új felhasználása jelenik meg, mint például a gépjárműiparban a 
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karosszériaelemek lézersugaras forrasztása, vagy az egyre népszerűbb, robottal kombinált pásztázó (scanning) 

lézersugaras hegesztés, illetve a vastagabb (10÷30 mm) lemezek lézer hibrid hegesztése. 

Az alapanyagok szempontjából főleg az acél- és az alumíniumötvözetek hegesztésére alkalmazzák előszeretettel 

a lézersugaras kötéstechnológiákat. A lézersugaras hegesztésekre jellemző a nagy termelékenység, a beolvadási 

mélységtől függően 2–15 m/perc-es hegesztési sebesség és a keskeny hőhatásövezet. A gyors hegesztés 

következtében kisebb elhúzódásokkal kell számolni. 

A hegesztési sebesség elsősorban a sugárforrás teljesítményétől, a lézerforrás típusától, a lézersugár 

hullámhosszától, az alapanyag lézersugár abszorpciós képességétől függ. A hegesztés eredményét azonban még 

számos paraméter befolyásolja, mint a hegesztéshez használt védő- és segédgáz vegyi összetétele, áramlási 

sebessége, iránya és mennyisége, a lézersugár frekvenciája és a lézernyalábon belüli energiaeloszlás. 

 

2.2.3.1. ábra Forrás: Messer 

 

2.2.3.2. ábra Forrás: Messer 
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2.2.3.3. ábra Forrás: Messer 

 

2.2.3.4. ábra Forrás: Messer 

A hővezetéses lézersugaras hegesztés jellegét tekintve nagyon hasonló a hagyományos eljárásokhoz 

(lánghegesztés, fogyóelektródás, védőgázas hegesztés vagy volfrámelektródás védőgázas hegesztés stb.). A 

lézersugár energiája a hegesztendő tárgy felülete felől hővezetéssel, az olvadékban döntően áramlással jut az 

anyag belsejébe. Az így kialakult fürdő, illetve varrat tulajdonságai jelentős mértékben befolyásolhatók a 

különböző védőgázokkal. 
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2.2.3.5. ábra Forrás: http://www.ipgphotonics.com/ 

http://www.ipgphotonics.com/
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2.2.3.6. ábra Forrás: http://www.ipgphotonics.com/ 

A mélyvarratos lézersugaras hegesztés legfeljebb az elektronsugaras hegesztéssel hasonlítható össze. A 

mélyvarratos hegesztés esetén a lézersugár energiája a felületre közel merőlegesen kialakuló plazmacsatornán 

keresztül, tükröződéssel jut az anyag belsejébe (2.2.3.6. ábra). A gőz és plazmacsatornából előtörő plazmafelhőt 

védőgázak segítségével el kell fúvatni, hogy ne ez nyelje el a lézersugár energiáját, amivel instabillá tenné a 

hegesztési folyamatot. A lézersugaras mélyvarratos hegesztést az intenzív energiabecsatolás következtében 

rendkívül kis hőhatásövezet jellemzi. 

A lézersugaras forrasztás hasonlít a hővezetéses lézersugaras hegesztéshez. A forraszanyag megolvasztásához 

szükséges energiát szolgáltatja a lézersugár. A gépjárműiparban számos helyen bevezették ezt a 

kötéstechnológiát. A nagy sebességgel végrehajtott lézersugaras forrasztás rendkívül kicsi hőbevitellel és 

deformációval jár. Emellett nagy előnye, hogy nem sérül a karosszérialemezek korrózió elleni bevonata. A 

forrasztott kötés mechanikai tulajdonságai, illetve nagyon jó kötésbiztonsága a hegesztett kötések egy 

bizonyítottan jó alternatívája a járműiparban. 

http://www.ipgphotonics.com/
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2.2.3.7. ábra Forrás: ROFIN SINAR 

A lézer-hibridhegesztés olyan eljárás, ahol a lézersugár és az elektromos ív egyszerre hatnak a hegesztési 

zónában, kölcsönösen kihasználva a két kötéstechnológia előnyeit (2.2.3.8. ábra). A széles körű ipari 

alkalmazások feltétele egy sokoldalú, különleges hegesztőfej. A lézersugár segítségével érik el a megfelelő 

varratmélységet, míg a hagyományos hegesztési technológiával a megfelelő varratkorona-szélességet. 
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2.2.3.8. ábra Forrás: http://www.rp-photonics.com/thin_disk_lasers.html 

A lézer-hibrid hegesztési technológiát a jó résáthidaló képesség, a nagy automatizáltság és termelékenység 

jellemzi. Jellemző alkalmazási terület például a gépkocsik karosszériaelemeinek hegesztése (2.2.3.9. ábra). 

http://www.rp-photonics.com/thin_disk_lasers.html
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2.2.3.9. ábra Forrás: Fronius 

Egy másik terület, ahol nagy létjogosultsága van a lézer-hibrid hegesztéseknek, a hajóépítés, ahol akár 30 m 

szélességben is tudják a vastag lemezek tompa és sarokvarratait hegeszteni. A 3.2.3.10. ábrán egy ilyen, 30 m 

széles komplex lézer-hibrid hegesztőegység látható. A keresztőgerenda tetején a hegesztés közben mozgó 

sugárforrás, alul pedig a lézer-hibrid hegesztőtraktor helyezkedik el. Ez a rendszer komplett platformokat 

hegeszt össze tompa és sarokkötésekkel táblalemezekből. 

 

2.2.3.10. ábra Forrás: TRUMPF 
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A pásztázó lézersugaras hegesztés egy ipari méretű gravírozó lézerre hasonlít (3.2.3.9. ábra). Kifejlesztését az 

állandó ciklusidő-csökkentési kényszer hozta életre. Ez az eljárás elsősorban a járműiparban, főleg 

karosszériaelemek gyors összehegesztésére és az ellenállás ponthegesztés kiváltására alkalmas. Újabb 

változataiban, már robottal kombinálva, még nagyobb rugalmasságot biztosítanak az egyre komplexebb 

hegesztési feladatok végrehajtásában. 

A pásztázó lézersugarat különleges fókuszáló optikai egységgel és egy eltérítő tükörrel vagy tükörrendszerrel 

irányítják a megmunkálandó felületre. A technológia előnye, hogy nem igényli a hegesztőfejnek a 

munkadarabhoz néhány milliméterre történő közelítését. Ezzel jelentős időt lehet megtakarítani. Ezeknél a 

rendszereknél meglehetősen bonyolult a gázvédelem megoldása. Néhány esetben elárasztással vagy befúvatással 

oldják meg. A legrosszabb változat, ha nem használnak gázvédelmet. Sajnos erre is van számos példa. 
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2.2.3.11. ábra Forrás: ROFIN-SINAR 

A védőgázok nélküli lézersugaras hegesztésekkel, a pásztázó lézersugaras hegesztések mellett, a 

szilárdtestlézerek alkalmazásánál találkozhatunk. Ezekben az esetekben lehet, hogy a varrat jól néz ki, ennek 

ellenére még nem megfelelő, mert védelem nélkül nitrogén, oxigén vagy nedvesség kerülhet a hegesztett 

kötésbe. Ennek következtében porozitás alakul ki a varratban, vagy hidrogén okozta repedések keletkezhetnek. 

Különösen a szerkezeti, illetve gyengén ötvözött acélok esetében a nitrogénfelvétel idő előtti öregedéshez, 

illetve ridegséghez vezet. A legtöbb esetben e negatív hatásokra csak évek múltán derül fény. Ezért van szükség 

a gázvédelemre. 

2.4. Lézeres kötéstechnológiák védőgázai 

A védőgázok több funkciót látnak el. Egyik fő feladatuk a hegfürdő, illetve környezetének védelme a környező 

atmoszféra káros hatásaitól. Meg kell akadályozni, hogy a varrat vagy a hőhatásövezet nitrogént, nedvességet 

vagy túl sok oxigént vegyen föl. Ezenkívül fontos szerepe van a képződő plazmafelhő hatástalanításában. A 

védőgázt alkotó szén-dioxid, oxigén, hélium, nitrogén, hidrogén megfelelő adagolásával termikusan és 

metallurgiailag befolyásolni tudjuk a hegesztési folyamatot. A gázalkotók hővezető képessége kihat a varrat 

alakjára, befolyásolja a hegfürdő hőmérsékletét és gázoldó képességét, valamint lényeges hatással van a 

hegesztési sebességre. A gázok kémiai tulajdonságai meghatározzák a hegfürdőben lejátszódó metallurgiai 

folyamatokat. Jelentős hatást gyakorolnak a varratfelület alakjára is. 

A védőgázok hatását szemlélteti a 2.2.4.1. ábra. A hélium esetében nagyon keskeny a varrat és a hőhatásövezet. 

Az argon esetében már szélesebb és domborúbb a varrat felső része, továbbá a hőhatásövezet is nagyobb, mint a 

hélium esetében. Nitrogén védőgáz alkalmazásánál a legszélesebb a varratkorona, ami az anyagvastagság kb. 

egyharmadáig gyorsan szűkül, majd hasonló gyökrészt produkál, mint az argonvédőgázas hegesztés. A 

hőhatásövezet nitrogén esetén a legnagyobb. 
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2.2.4.1. ábra Forrás: Messer 

A lézersugaras hegesztés kezdeti időszakában tiszta héliumot vagy argont használtak. Napjainkban ugyanúgy, 

mint a védőgázas hegesztéseknél, különböző gázkeverékeket alkalmaznak. A számos kutatás, fejlesztés és 

tapasztalat eredményeként az alapanyagtól és alkalmazástól függően tipikus gázösszetételi csoportok alakultak 

ki. Ilyenek az argon/hidrogén, argon/oxigén, argon/hélium. 

A lézer-hibrid eljárások védőgázai alapesetben megegyeznek a MAG eljárás adott anyagra alkalmazott 

védőgázaival. Ezek Ar–CO2 vagy Ar–O2, keverékek. Újabban a vastagabb anyagok (10 mm felett) hegesztésénél 

He–Ar keveréket használnak, amelyekben 50–80% közötti a He-tartalom. Ehhez adalékolnak néhány százalék 

CO2-t vagy O2-t, (pl. 72,5% He + 25% Ar + 2,5%O2). A jellemző védőgázátfolyás 15–30 l/min között van. 

 

2.2.4.2. ábra Forrás: Messer 

2.5. Gázvédelem-változatok 

A varrat gázvédelmét többféle módon is meg lehet oldani: a munkaterület elárasztásával (feltöltésével) vagy 

hozzávezetéssel. Mindkét esetben fontos, hogy a védőgázt lamináris áramlással juttassuk be a munkatérbe. A 

nagyobb védőgáz-áramlási sebességek esetén ugyanis örvények keletkeznek, amelyek bekavarják a környezeti 

levegőt. Ezt mindenképp el kell kerülni. A védőgáz kémiai összetétele, illetve a fúvóka mérete és formája is 

befolyásolja a lézersugarat. Ezért különböző hozzávezetési megoldások használatosak: a koaxiális, amikor a 

fúvókán keresztül vezetik a védőgázt, illetve az oldalról bevezetett védőgáz. 
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2.2.5.1. ábra Forrás: Messer 

A koaxiális gázbevezetésnél a fúvóka kilépő furata és a fókuszáló lencse közötti részt árasztják el védőgázzal. 

Ennél a változatnál egy kialakuló plazmaoszlop az optikai elemek károsodását okozhatja. Ezt a fúvóka 

nagyságtól függő, megfelelő távolságtartással és a megfelelő áramlási mennyiséggel tudjuk elkerülni. A 

hegesztéshez alkalmazott fúvókák átmérője jóval nagyobb, mint a vágáshoz használtaké. A védőgázas 

fúvókaátmérők 3–7 mm, a fúvóka–munkadarab távolság pedig 5–10 mm közötti. A szükséges védőgázátfolyás 

10–20 l/min közötti. Fontos a gyökvédelemről is gondoskodni, ami általában 20 l/min gázátfolyást igényel. 

Ezért a teljes gázvédelem szükséges gázmennyisége 20–50 l/min közötti kell hogy legyen. 
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2.2.5.2. ábra Forrás: TRUMPF 

Az oldalról bevezetett védőgáz esetében gyakran alakul ki az injektorhatás, vagyis a kiáramló védőgáz a 

környezeti levegőt magával ragadja és összekeveredik vele, ami porozitást, futtatási színeket és más hegesztési 

hibákat eredményez. Optimális fúvókadőlési szöggel és áramlási sebességekkel orvosolható a probléma. 

A nagy hegesztési sebesség következtében a védőgáz rövidebb ideig látja el funkcióját. Erre a következő ábrán 

látunk egy megoldási lehetőséget, ahol több, egymás mögött elhelyezett fúvókával biztosítják – pl. a 

rozsdamentes anyagok hegesztésénél – a megfelelő gázvédelmet úgy, hogy futtatási színek sem jelennek meg a 

varrat mentén. 

 

2.2.5.3. ábra Forrás: ROFIN –SINAR 

 

2.2.5.4. ábra Forrás: TRUMPF 

2.6. Felületkezeléshez, ötvözéshez alkalmazott védőgázok 
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A lézersugaras anyagmegmunkálások közé tartoznak a különböző anyagok, elsősorban az acélok felületi 

tulajdonságainak megváltoztatását célzó technológiák. A lézersugár koncentráltsága miatt kiválóan alkalmas 

edzésre, a felület újraolvasztására, ötvözésére, kopásálló rétegek felhordására, szerszámfelületek javítására stb. 

A lézersugár és az anyag kölcsönhatásának eredménye döntően függ a hatás időtartamától és 

teljesítménysűrűségétől. A megmunkálások egy részénél az anyag nem olvad meg, ezek a felületi hőkezelések, 

míg az ötvözésekhez, illetve a felületbevonásokhoz kisebb-nagyobb mértékben megolvasztjuk az alapanyagot. 

Ezen technológiákhoz is szükség van semleges védőgázokra (argon, nitrogén), amelyek megóvják a felületet, 

elsősorban a levegőből származó oxigéntől. Védelem nélkül különböző vastagságú oxidréteggel kell számolni a 

hőkezeléseknél, illetve megváltozott szövetstruktúrával a felrakó hegesztéseknél. 

 

2.2.6.1. ábra Forrás: Messer 

 

2.2.6.2. ábra Forrás: BAYATI 

 

2.2.6.3. ábra Forrás: BAYATI 
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2.2.6.4. ábra Forrás: BAYATI 

2.7. Sugárút védelmére alkalmazott gázok 

A CO2-lézerek esetén a különböző technológiáknál használt munkagázokon kívül a sugárforrás és a lézersugaras 

megmunkálófej közötti sugárutat a külső levegő, a füst és a por ellen enyhe túlnyomásos öblítőgázzal védik. Az 

öblítőgáz a lézer sugárforrás típusától és teljesítményétől függ. A kisebb teljesítményű lézereknél az öblítést 

általában sűrített levegővel, míg a nagyobb teljesítményű (5 kW feletti) lézerek esetében általában nitrogénnel 

oldják meg. Az öblítési folyamat állandó kell hogy legyen, nemcsak üzemeltetés közben, hanem kikapcsolt 

állapotban is. Ezért géptípustól és a sugárút hosszától függően 1–5 m3/h fogyasztással kell számolni. Az 

öblítőgázra is érvényesek a szénhidrogénre (CnHmm< 1 ppm) és nedvességre (H2O < 5 ppm) vonatkozó szigorú 

előírások. Gyakori az a megoldás, hogy a cseppfolyós nitrogénellátó rendszerből oldják meg a vágás és az 

optikai elemek védelmének gázellátását is. 

 

2.2.7.1. ábra Forrás: Messer 
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Az optikai rendszer védelmét szolgálja a környzettől úgynevezett harmonikákkal elválasztott sugárút. Ezt 

száraz, olajmentes sűrített levegővel vagy nitrogénnel történő elárasztással védik, a környezethez képest enyhe 

túlnyomást alkalmazva, hogy a külső por nem kerülhessen a lézersugár útjába. A védőgáz-befúvatás gyakran a 

tükrök előtt kialakított fúvókákon történik. Ezzel egyúttal egy mechanikai védelmet is biztosít a beáramló gáz és 

a védelem gyenge pontjait kihasználó, a tükör felé szálló porrészecskékkel szemben. Az így kialakított rendszer 

elfújja a porszemcséket, ha a tükör közelébe kerülnek. 

 

2.2.7.2. ábra Forrás: KUKA 

A vágásnál, illetve a hegesztésnél még fokozottabban kell védeni a fókuszáló lencsét a fröccsenő 

anyagrészecskéktől, melyek tönkretehetik a vágólencsét. Erre a cross-jet megoldást (2.2.7.1. ábra) alkalmazzák, 

amiben a környezetnél egy kicsivel nagyobb (1-2 bar) nyomással, az optikai tengelyre merőlegesen bevezetett 

védőgázáramot használnak. A cross-jet esetében a merőleges gázbevezetés célja elseperni a visszaverődő 

anyagrészeket a lencse elől. Ennek egy továbbfejlesztett változata a cone-jet (2.2.7.2 ábra), amely a pásztázó 

lézerfej optikai elemeinek első védvonalát képezi. A védőgázt kúposan vezetik, és hasonló a szerepe, mint a 

cross-jet-nek: megakadályozni az olvadt fémcseppek vagy füstrészecskék bekerülését az optikai elemek 

felületére. A cone-jet a fej mozgatása közben is igyekszik az esetleg szétfröccsenő fémcseppeket eltéríteni az 

optikai elemektől. 

2.8. A lecke tartalmának összefoglalása 

A leckében megismerkedtünk a különböző lézersugaras vágási eljárások, a lézersugaras lángvágáshoz, az 

olvasztó, illetve szublimáló vágáshoz használatos vágógázokkal, ezek technológiára jellemző minőségi és 

felhasználási mennyiség jellemző adataival. A következő fejezetben a lézer kötéstechnológiákkal és az ezekhez 

használatos védőgázokkal foglalkoztunk. Részletesen ismertettük a védőgázok változatait, összetételét, illetve a 

gázvédelem megoldási lehetőségeit. Külön fejezetben foglalkoztunk a sugárútvédelemmel, illetve az optikai 

rendszerek védelmét szolgáló gázokkal és technikai megoldásokkal. 

1. Milyen munkagázokat használnak a lézerekhez? 

V: Alkalmazástól függően:   

oxigén (vágás), 

nitrogén (vágás, hőkezelés, hegesztés, sugárútvédelem), 

argon (vágás, hegesztés, gravírozás), 
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hélium (hegesztés), 

keverék védőgázok ( argon+szén-dioxid/oxigén/hélium). 

2. Milyen lézersugaras vágási technológiákat használnak? 

V: 

lézersugaras égetéses vágás, amelynek lényege, hogy a vágandó acélolvadékot oxigénnel elégetik és a képződött 

salakot kifújják (szénacélok); 

lézersugaras olvasztó vágás, amelynek lényege, hogy a vágandó anyagot megolvasztják és az olvadékot nagy 

nyomással kifúvatják (ötvözött acélok, alumínium- és rézötvözetek); 

lézersugaras szublimációs vágás, ahol a vágandó anyagot elgőzölögtetik és a gőzöket kifúvatják. 

Mitől függ a vágógázfogyasztás mértéke? 

V: 

a vágási technológiától (kisnyomású, nagynyomású), 

a fúvóka átmérőjétől. 

Hogyan befolyásolja a lézersugaras lángvágásnál a vágási sebességet a vágóoxigén minősége? 

V: Minél tisztább az oxigén, annál nagyobb a vágási sebesség. Gazdaságossági okok miatt, a 3.5 tisztaságú 

oxigén az optimális. 

Mekkora a vágógáz nyomása rozsdamentes acélok vágásánál? 

V: Nagynyomású nitrogént használnak. A vágógáz nyomása 10–25 bar. 

Hogyan befolyásolja rozsdamentes acélok vágásánál a nitrogén minősége a vágási sebességet és a minőséget? 

V: A nitrogén tisztasága nincs hatással a vágási sebességre. A vágási minőségre azonban lényeges hatása van. 

Már nagyon kevés oxigénszennyeződés esetén sárgás elszíneződés jelentkezik a vágott felületen. Ezért 

szennyeződés mértékét 10 ppm alatt kell tartani. 

Milyen lézersugaras hegesztéseket alkalmaznak az iparban? 

V: A hővezetéses és a mélyvarratos lézersugaras hegesztést. A mélyvarratost még kombinálni szokták 

hagyományos fogyóelektródás hegesztéssel, ez a lézer-hibrid eljárás. 

A hegesztésen kívül milyen kötéstechnológiánál alkalmaznak lézersugarat? 

V: Bevonatos, vékony lemezeknél használják a lézersugaras forrasztást. Legfontosabb alkalmazási területe az 

autóipar. Egy másik alkalmazás a pásztázó lézersugaras hegesztés. Ezt karosszériaelemek hegesztésére 

alkalmazzák. 

Milyen gázvédelmi változatokat alkalmaznak lézersugaras hegesztésnél? 

V: Koaxiális, illetve oldalról bevezetett gázvédelmet használnak. Az oldalról bevezetett védőgáz bejuttatása 

történhet egy vagy több fúvókán keresztül. 

Milyen védőgázt alkalmaznak lézersugaras hegesztéseknél? 

V: Alapanyagtól függően tiszta argont, esetleg nitrogént, illetve argonalapú különböző aktív vagy semleges 

gázkomponensekből összeállított keverékeket. 

Milyen védőgázokat alkalmaznak lézersugaras hőkezelések esetén? 

V: Alapanyagtól függően nitrogént vagy argont. 
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Milyen módon védik a lézer optikai rendszereinek elemeit? 

V: A sugárutat enyhe túlnyomással, sűrített levegővel vagy nitrogénnel. A minőségi követelmények CnHn < 1 

ppm, H2O < 5 ppm. A fókuszáló lencsét cross-jet, illetve cone-jet rendszerű gázvédelemmel biztosítják. 

3. Gázellátó rendszerek elemei 

3.1. A gázellátó rendszer kiválasztási szempontjai 

A gázellátó rendszer feladata a gáz elvétele a gáztároló egységekből (palackokból, palackkötegekből, 

tartályokból stb.), és a gáz felhasználási helyhez történő továbbítása az igényelt felhasználási nyomáson, 

mennyiségben és minőségben. A gázelvételhez használt megfelelő szerelvényeknek minden esetben lényeges 

szerepük van a biztonság és a gáz minőségének megőrzése szempontjából. 

A gáztároló egység és a felhasználó kapcsolata alapján két különböző gázellátási formát különböztetünk meg: 

• egyedi gázellátás: a gáztárolóra (palackra, palackkötegre, palettankra) közvetlenül csatlakozik a 

nyomáscsökkentő (reduktor) vagy a fogyasztó; 

• központi (hálózati) gázellátó rendszer: a gáztároló (palack, palackköteg, kriogén tartály, PSA) telepített 

gázlefejtőegységre, hálózatra csatlakozik, amely egy vagy több fogyasztót láthat el, kiépített csővezetéken 

keresztül. 

Az ellátási forma kiválasztását meghatározza: 

• a felhasználás halmazállapota (gáz/cseppfolyós), 

• az egységnyi idő alatti gázszükséglet (pillanatnyi, óránkénti, éves), 

• a fogyasztó technológiai nyomásigénye, 

• a rendelkezésre álló hely, 

• a tárolók (palack, palackköteg, palettank) mozgatásának technikai feltételei, 

• a beruházási költség és 

• a gáz egységnyi mennyiségre vetített szállítási költsége. 

Szerelvények kiválasztása 

A megfelelő szerelvények kiválasztása a következő paraméterek alapján történik: 

• a gáz fajtája és tisztasága, 

• ellátási forma (egyedi palack, központi gázellátás), 

• maximális palacknyomás, felhasználási nyomás, gázáramlási sebesség, 

• speciális követelmények (nyomás állandósága, öblíthetőség stb.). 

A gáz fajtája és tisztasága alapvetően meghatározza a szerkezeti anyagok kiválasztását. Míg a gázminőséggel 

(tisztasággal) szemben kisebb követelményeket támasztó ipari alkalmazások során (4.8 tisztasági fokig) 

nyugodtan használhatók a gumimembránnal ellátott, sárgaréz anyagú szerelvények, nagyobb tisztasági 

követelmények esetén a gumi- és a hasonló műanyag részeket mellőzni kell. A gumimembránon például a 

környezeti levegő alkotórészei és szennyeződései néhány ppm nagyságrendben bediffundálhatnak a gáztérbe, és 

ezzel elszennyezhetik a felhasználói rendszerbe áramló gázt. Az ipari felhasználásra kifejlesztett reduktorsorozat 

nagy nyomás, nagy átfolyási mennyiségek és fokozott igénybevétel esetén kiváló választás hegesztés- és 

vágástechnikai, valamint számos egyéb ipari alkalmazáshoz. 
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A 99,998%-nál nagyobb tisztaságú gázokhoz más szerkezeti anyagú, jobb belső felületminőségű, nemesacél 

vagy hastalloy-membrán zárású rendszerek használatosak. Az ipari alkalmazások között leggyakran 

rezonátorgázokhoz használják. 

3.2. Nyomásszabályozók felépítése 

A nyomásszabályozás elve: A gázelvételi szerelvény vagy rendszer legfontosabb feladata a palackban lévő gáz 

nyomásának csökkentése a felhasználáshoz szükséges nyomásra. Ez a művelet nyomásszabályzóval 

(reduktorral) végezhető el. 

A működési elv a szelepkúpra ható erők egyensúlyán alapszik. Az egyensúlyban lévő erők: az egyik oldalon a 

zárórugó és a belépő nyomás (Pbe), a másik oldalon a beállítórugó és a kilépő nyomás (Pki) ereje. A 

szabályozócsavar segítségével beállítható a szabályozó rugóerő és ezzel a szükséges kilépő nyomás (Pki) is. A 

membrán gáztömören lezárja a gázteret a környezeti levegőtől (2.3.2.1. ábra). 

Az egyensúlyt leíró képlet: 

Fsz + Pki * Av = Fz + Pbe * Av 

Pki = [Fsz – (Fz + Pbe *Av)]/Av 
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2.3.2.1. ábra Forrás: Messer 

Az Fsz szabályzó erő növelésével (becsavarjuk a szabályzócsavart) érhető el a Pki nyomás növelése. A Pki 

csökkentését pedig az Fsz erő csökkentésével (kicsavarjuk a szabályzócsavart) érhetjük el. Rögzített beállításnál 

a Pki értékének változása a Pbe érték változásától függ. 

A nyomásszabályozású reduktorok felépítés szerint lehetnek: 

• egylépcsős (egyfokozatú) reduktorok, amelyek a nyomáscsökkentést egy lépcsőben valósítják meg. 

Hátrányuk, hogy a kilépő nyomás a felhasználás során változik. A belépő nyomás csökkenésekor – azaz a 

csatlakoztatott gázpalack ürítése során – a szabályozócsavar változatlan beállítása esetén a kilépő nyomás kis 

mértékben növekszik. 
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• kétlépcsős (kétfokozatú) reduktorok, amelyek a nyomáscsökkentést két lépcsőben valósítják meg. Előnyük, 

hogy a belépő nyomás csökkenésével a kilépő nyomás nem változik. Ezek az első fokozatban a belépő 

nyomást a gyárilag beállított közbenső (pl. 20 bar) nyomásra csökkentik, a szükséges kilépő nyomást pedig a 

második fokozatban szabályozzák. 

 

2.3.2.2. ábra Forrás: Messer 

A kétfokozatú nyomásszabályozó használatakor a palacktöltet nyomásának csökkenésekor sem változik a kilépő 

nyomás. 
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2.3.2.3. ábra Forrás: Messer 

A nyomásszabályozású reduktorokat akkor célszerű használni, ha a szükséges gázmennyiséget adott 

nyomáson kell biztosítani. A kilépő mennyiség (térfogatáram) ilyenkor a nyomás változásával változik. 
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2.3.2.4. ábra Forrás: Messer 

A 2.3.2.4. ábra egy palackreduktort ábrázol a megfelelő egységeivel. Az 5. nyomásleengedő szelep 

gyakorlatilag egy biztonsági szelep, amely abban az esetben old ki, ha a reduktorra jellemző maximális kimenő 

nyomásérték valami oknál fogva megnőne. A 6. kiadószelep lehetővé teszi a reduktor kimenő oldali zárását a 

beállítások megváltoztatása nélkül, arra az esetre, ha a műveletekhez éppen nincs szükség az adott gázra. 

Gyakran előforduló hiba, hogy a felhasználók a munka végeztével nyomás alatt hagyják a reduktort. Ez az 

eljárás hibás és balesetveszélyes is. A reduktor élettartamát lényegesen meghosszabbítja, ha a munka végeztével 

a palackszelepet elzárják és a 8. nyomásállítót kicsavarják, vagyis gyakorlatilag elzárják a reduktort. 

3.3. Reduktorváltozatok 

A reduktorokat a bemenő és a legnagyobb kilépő gáznyomás alapján több változatban gyártják, felhasználási 

nyomástól függően (például 1; 2,5; 4; 10; 20; 50; 100 bar felhasználási nyomásra). 

A leggyakrabban használt reduktortípus a membrános. A membrán készülhet gumiból vagy rozsdamentes 

lemezből. A membrán átmérője a felhasználási nyomástól függ. Kisebb nyomások esetén nagyobb átmérőjű, 

míg nagyobb kilépő oldali nyomás esetén kisebb átmérőjű membránt használnak. A 20 bar feletti üzemi 

nyomások esetén a nyomáscsökkentésre és -szabályozásra dugattyús reduktorokat alkalmaznak. 
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2.3.3.1. ábra Forrás: Messer 
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2.3.3.2. ábra Forrás: Messer 
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2.3.3.3. ábra Forrás: Messer 

Példák membrános és dugattyús reduktorokra. A 2.3.3.4 és 2.3.3.5. ábrákon a nagynyomású részt piros szín, a 

kisnyomású részt zöld szín, a dugattyút kék szín jelöli. 

 

2.3.3.4. ábra Forrás: Messer 
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2.3.3.5. ábra Forrás: Messer 

A mennyiségszabályzású reduktorok állandó nyomáson különböző szabályozott mennyiségű gázt 

biztosítanak. A reduktor a kilépő mennyiséget liter/min egységben (például 16, 32, 50 l/min méréshatárral) méri, 

kijelzése lehet: 

- körszámlapos, mutatós (órás), 

- lebegőtestes (rotaméteres). 

Jellemzően védőgázos hegesztési eljárásoknál alkalmazzák. 
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2.3.3.6. ábra Forrás: Messer 
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2.3.3.7. ábra Forrás: Messer 

A mutatós (órás) átfolyásmérős reduktornál a szabályzócsavar forgatásával növelhető vagy csökkenthető az 

átfolyt gázmennyiség. Nyomásszabályozással, illetve egy fojtással valósítják meg a mennyiségszabályozást. 

A lebegőtestes változat esetén a kimenő nyomás értéke rögzített, és egy beállítószelep segítségével állítható a 

gázmennyiség. Nagyobb gázelvétel esetén a lebegő test (golyó vagy kúpos henger) magasabbra kúszik a 

kalibrált csőben. Az átengedett mennyiség függ a gáz sűrűségétől, ezért a rotaméter skáláját mindig az adott 

gázra kalibrálják. 

A reduktorok egy másik jellemzője az áteresztő képesség, vagyis hogy mekkora az a gázmennyiség, amelyet 

egységnyi idő alatt adott bemenő és kimenő nyomáson átenged. Egy ilyen átfolyási diagram látható a 2.3.3.8. 

ábrán. 

Az áteresztési diagramból jól látható, hogy a példában szereplő reduktor 8 bar kimenő nyomásnál 10 m3/h 

átfolyást biztosít. Ha növelni szeretnénk az átfolyási mennyiséget, a szabályzócsavar további betekerésével a 

kimeneti nyomásérték rohamosan csökken. A reduktornak a különböző alkalmazásoknál általában adott 

nyomásértéken kell produkálnia az elvárt gázhozamot. A nyomáscsökkentők kiválasztásánál figyelembe kell 

venni a teljesítménytényezőt. 
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2.3.3.8. ábra Forrás: Messer 

A teljesítménytényező egy szám (L5, L10…), amely definíció szerint a reduktor fojtószelepében lévő áramlási 

keresztmetszet logaritmusa, figyelembe véve a súrlódást és a kontrakciót. Ezzel a számmal és egy 

teljesítménydiagram segítségével egyszerűen és biztosan kiválasztható az adott feladatnak legmegfelelőbb 

reduktor. 



 Ipari gázok és gázellátó rendszerek a 

lézertechnikában 
 

 111  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

2.3.3.9. ábra Forrás: Messer 

Adott átfolyási mennyiség esetén egy reduktornak L5 a teljesítménytényezője, ha az elvárt nyomásértéktől való 

eltérése 5%-a a legnagyobb kimeneteli nyomásértéknek. 

Példa: 

Adott egy reduktor, amely Pki max = 15 bar. Maximális átfolyási mennyisége 40 m3/h. 

Ha 30 m3/h átfolyási mennyiséget kell biztosítani 8 bar kimenő nyomáson, akkor L5 teljesítménytényezős 

reduktor a névleges 8 bar kimenő nyomástól való eltérése ΔP = Pki max. 5%-a, azaz ΔP = 0,75 bar. Ha L10 a 

teljesítménytényezője, akkor ΔP = Pki max. 10%, azaz ΔP = 1,5 bar, vagyis 6,5 bar kimenő nyomásértéken 

biztosítja a 30 m3/h átfolyási mennyiséget. 

3.4. Központi gázellátó rendszerek 

Központi gázellátás esetében a központi gáztároló egységből a lefejtőállomásokon keresztül csökkentett 

nyomáson egy csővezeték-hálózatba jut a gáz, amelynek nyomása a különböző felhasználási helyeken tovább 

csökkenthető vagy a berendezésre csatlakoztatható. Akkor is célszerű központi gázellátás kialakítása, ha a 

felhasználás ugyan egy helyen történik, de a nagy gázfogyasztás miatt egyszerre több palackból kell vételeznünk 

a gázt. 

A központi gázellátó rendszer a gáztároló egység(ek)ből, a központi nyomásszabályozó gázelosztó rendszerből 

(úgynevezett lefejtőállomásból), a felhasználási helyekig kiépített csővezetékekből és a felhasználási helyen 
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kialakított elvételi helyekből áll. A gázellátó rendszerek kiépítésével és kezelésével kapcsolatban figyelembe 

kell venni, illetve be kell tartani a vonatkozó jogszabályokat, rendeleteket és biztonsági előírásokat. 

A központi gázellátó rendszer felépítése: 

• Gáztároló (a szükséges gázmennyiségtől függően: palackok, palackkötegek, kriogén vagy sűrített gázt tároló 

tartály, palettank) + lefejtőállomás 

• Szűrőegység 

• Nyomáscsökkentő egység 

• Biztonsági egység 

• Csővezeték-hálózat 

• Gázelvételi helyek 

• Jelzések 

 

2.3.4.1. ábra Forrás: Messer 

3.5. Lefejtőállomások, palack- és palackköteg-lefejtő egységek 

A lefejtőállomás külön egységet alkot, amely nyomásszabályozóból, szelepekből és szerelőlapból áll. 

Nagynyomású tömlőkkel vagy nemesacél csőspirálokkal csatlakozik a palackokhoz vagy palackkötegekhez 

(bündelekhez). 

A palack, illetve a palackköteg nyomásának és a kilépő nyomás ellenőrzésére a lefejtőállomás megfelelő 

manométerekkel (nyomásmérőkkel) van ellátva. A lefejtő kontaktmanométerrel is szállítható, amely jelzést ad, 

ha a palacknyomás a beállított érték alá csökken. 



 Ipari gázok és gázellátó rendszerek a 

lézertechnikában 
 

 113  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

2.3.5.1. ábra Forrás: Messer 

A lefejtőállomások lehetnek: 

• egyoldalas, egy- vagy többpalackos, palackköteges vagy 

• kétoldalas, oldalanként egy- vagy többpalackos, palackköteges rendszerek. 

Az egyoldalas lefejtők egy gyűjtővezetékkel rendelkeznek, amelyre egy vagy több palack, vagy palackköteg 

csatlakoztatható, de biztonságtechnikai okból mindegyik kizárható. Jelölésük: 1x1, 1x2, 1x3… stb., ahol az első 

szám az oldalak, a második a felkapcsolható palackok vagy palackkötegek számát adja meg. 

A kétoldalas lefejtők két, párhuzamosan kapcsolt, oldalanként főelzárószeleppel ellátott rendszerek. Egy-egy 

oldalra egy vagy több palack csatlakoztatható az elzárószelepen keresztül. Jelölésük: 2x1, 2x2, 2x3… stb., ahol 

az első szám az oldalakat, a második az oldalankénti csatlakoztatási lehetőségeket jelöli. Előnyük, hogy 

folyamatos gázellátást biztosítanak. 

Az oldalak váltása lehet: 

• kézi: az oldal fő elzárószelepei kézi működtetésűek, vagy 

• (fél)automata: az oldalak váltása valamilyen elv alapján a sor nyomásának meghatározott értékre való 

csökkenésekor történik. 

A váltási elv lehet: 

• mechanikus, 

• nyomáskülönbségen alapuló, illetve 

• mágneses vagy pneumatikus szeleppel működő. 

A palacklefejtők fontos elemei a lefejtőcsövek, melyek lehetnek: 

• nemesacél csőspirálok, 

• réz csőspirálok, 

• flexibilis tefloncsövek acélszövet hálóval, biztosítóhuzallal, vagy oxigén esetén teflon helyett nemesacél 

hullámtömlők. 

A nyomáscsökkentők a palack/palackköteg vagy tartály nyomásának csökkentésére, állandó hálózati nyomás 

(általában 5–30 bar) biztosítására szolgálnak. Kiválasztásuk szempontjai megegyeznek az egyedi ellátásnál 

felsoroltakkal. A nyomáscsökkentők a be- és kilépő nyomás mérésére alkalmas nyomásmérőket és kilépő oldali 

biztonsági szelepet is tartalmaznak. 

A beépítés helyétől függően megkülönböztetünk: 
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• palack- és palackköteg-lefejtőkben használatos nyomáscsökkentőket, amelyek a lefejtő részeként kerülnek 

beépítésre, 

• hálózati (csővezetékbe építhető) nyomáscsökkentőket, illetve 

• gázelvételi helyekhez használatos nyomáscsökkentőket. 

3.6. Csővezeték-hálózatok, vételi helyek, kiegészítők 

Az ellátórendszertől a felhasználási helyekig csővezeték-hálózaton keresztül jut el a gáz. A hálózat gerinc- és 

ágvezetékeinek nyomvonala, keresztmetszete az adott nyomás, mennyiség, és hossz függvényében egyedileg 

kerül meghatározásra. A vezetékek áramlástani szempontból általában túlméretezettek, de így egyrészt a 

csővezeték pufferoló hatása miatt nyomásingadozás kevésbé lép fel, másrészt az esetleges bővítésnek nincs 

akadálya. 

Általánosságban elfogadott szabály, hogy az áramló gáz sebessége a 20 m/s értéket ne haladja meg. A 

gerincvezeték lehet egyenes vagy körvezeték, amely utóbbi esetben kisebb keresztmetszettel is biztosítható az 

egyenletes ellátás. A gerincvezetékbe szükség szerint szakaszoló szerelvények kerülnek (elágazások, épületbe 

be- és kilépéskor). A vezeték rögzítése történhet falra vagy vasszerkezetre, föld alatt védőcsőben, föld felett 

csőhídon. A vezeték kis súlya miatt a tartókra számottevő terhelést nem ró, a rögzítési távolság átmérőtől 

függően 1,5–2,5 m. 

A vezetékek anyaga 

Vörösréz csövek: a legelterjedtebb anyag, előnye a tisztasága, gyors szerelhetősége, kis súlya, hosszú 

élettartama. Karbantartást nem igényel. A hálózatokhoz vékony falú (1; 1,5 mm vastag) vezeték használatos, 15, 

18, 22, 28, 42 mm átmérővel. Egyaránt használatos nagytisztaságú és „ipari” tisztaságú gázokhoz. A gázfajtát 

feltüntető matrica felragasztása elfogadott. 

Acélcsövek: disszugázvezetékekhez mindenképpen acélszerkezeti anyagot kell használni, egyébként más 

gázokhoz nem javasolt. 

Nemesacél csövek: nagytisztaságú (például laboratóriumi) gázhálózatokhoz, az élelmiszer- és 

gyógyszeriparban, tisztatér-technológiákban használatosak. Különböző belső felületminőséggel és tisztasággal 

kerülnek forgalomba. 

 

2.3.6.1. ábra Forrás: Messer 

A gerincvezetékből ágvezetékeken keresztül csatlakozhatunk a fogyasztási helyekre. A gázelvételi hely a 

legegyszerűbb esetben egy elzárószelepből áll. Amennyiben a hálózati nyomás a berendezésnek, készüléknek 

nem megfelelő, illetve egy hálózaton többfajta nyomásszükséglet van, vételezési reduktort/reduktorokat kell 

felszerelni. A felhasználó ezek segítségével állítja be a számára szükséges munkanyomást. A gázelvételi hely 

nyomásmérője mutatja a beállított munkanyomást. 

A felhasználási helyeken mennyiségszabályozó reduktorok is felszerelhetők, amelyek állandó nyomáson, 

beállíthatóan szabályozott mennyiségű gázt biztosítanak, például védőgázos hegesztési eljárásokhoz. A kilépő 

mennyiséget a beépített mérőeszköz liter/min egységben méri. 
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A leggyakrabban használatos típusok max. 40 bar belépő nyomással rendelkeznek, több változatban 

nyomásszabályozásúak vagy mennyiségszabályozásúak is lehetnek. 

Kivitele lehet körszámlapos + mutatós (órás) és lebegőtestes (rotaméteres) kijelzésű. 

Nagyobb kapacitás- és nyomásigény esetén egyedi kiválasztású nyomáscsökkentők használatosak. 

A palackban/palackkötegben lévő gázmennyiség fogyását a felhasználói helyen nem érzékelik, viszont a 

gázellátás folyamatosságának biztosítása érdekében a palackcserét, illetve -váltást időben végre kell hajtani. A 

gáztároló eszközben (palackban, palackkötegben, tartályban) a gázmennyiség kritikus értékre csökkenését a 

tárolóban mérhető nyomás csökkenésével lehet érzékelni úgy, hogy valamilyen nyomásérzékelő 

(kontaktmanométer, nyomáskapcsoló) az adott érték elérésekor jelet ad, amelyet egy berendezés hang- és/vagy 

fényjelzéssé alakít, figyelmeztetve a felhasználót a szükséges intézkedés megtételére. A távjelző lehet egy- vagy 

többcsatornás, azaz több lefejtő jelét is feldolgozhatja egyszerre. 

 

2.3.6.2. ábra Forrás: Messer 

3.7. Teljesítménydiagram 

Amennyiben egy bizonyos alkalmazáshoz ismert a gázfajta, a belépő nyomás, a kilépő nyomás és az áramlási 

(gázfogyasztási) sebesség, akkor a szükséges „L” teljesítménytényezőt megtalálhatjuk a teljesítménydiagram 

segítségével. Minden Messer C&W nyomásszabályozónak (reduktornak) adott a teljesítménytényezője, így 

könnyű kiválasztani a megfelelő típust. 

A teljesítménydiagram a következő 5 változót tartalmazza: kilépő nyomás: P (bar), a belépő és kilépő nyomás 

különbsége: ΔP (bar), gázáramlási sebesség normálállapotban (Pn = 1,01325 bar és Tn = 0 °C): Vn (m3/h), a 

vonatkozó gáz vagy gázkeverék ρ sűrűsége (kg/m3) 0 °C-on és 1,013 bar nyomáson, illetve az „L” 

teljesítménytényező. 

Ha az áramlási sebesség (térfogatáram) csak a működési körülmények között adott, akkor először át kell 

számítani azt a normálállapotra. Az áramlási sebesség (térfogatáram) átszámítása (szobahőmérsékleten) az 

alábbi egyenlőséggel végezhető el: 

1 m3 gáz normálállapotban = 1 m3 gáz a működési körülmények között x a működési abszolút nyomás (a 

nyomásmérő által mutatott túlnyomás barban + 1). 

Ötből négy változó ismerete szükséges ahhoz, hogy az ötödik leolvasható legyen a diagramban. 

Gázkeverékek esetén a keverék sűrűségét is normálállapotban kell figyelembe venni az áramlási sebesség vagy 

a szükséges teljesítménytényező leolvasásához. 
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A Messer C&W által bevezetett „L” teljesítménytényező minden Messer C&W nyomásszabályozóra jellemző; a 

régebben használt teljesítménytáblázatokat helyettesíti, és a kérdéses alkalmazáshoz illő nyomásszabályozó 

biztonságos és egyszerű kiválasztását biztosítja. 

A megfelelő nyomásszabályozó kiválasztása 

4 

A teljesítménytényező a nyomásszabályozó fojtószelepe áramlási keresztmetszetének a logaritmusa, az áramlási 

súrlódást és kontrakciót is figyelembe véve. 

Ha ismert a nyomásszabályozó típusa, a teljesítménytényező és a gázfajta, akkor a különböző be- és kilépő 

nyomásértékekre az áramlási sebességek a diagramból leolvashatók. 

A következőkben két példán keresztül mutatjuk be a teljesítménydiagram használatát: 

1. példa 

(Találjuk meg az „L” teljesítménytényezőt, ha a nyomásszabályozó típusa ismeretlen.) 

Ha az alkalmazáshoz szükséges nyomásszabályozó típusát kell kiválasztanunk, annak szükséges 

teljesítménytényezője leolvasható a gázfajta, belépő nyomás, kilépő nyomás és áramlási sebesség (térfogatáram) 

ismeretében. 

Megjegyzendő, hogy a nyomásszabályozót az ún. legrosszabb esetre kell tervezni, vagyis a be- és kilépő 

nyomás közti lehető legkisebb különbségre. Kétség esetén tanácsos több lehetséges működési paraméterhez is 

megtalálni a szükséges teljesítménytényezőt, és a nyomásszabályozót a legnagyobb „L” érték alapján 

kiválasztani. 

Működési paraméterek: 

A belépő nyomás 30 és 20 bar között, a kilépő nyomás szükség szerint 8–10 bar között állítható. 

A szükséges áramlási sebesség 120 m3/h, a használt gáz oxigén. 

A nyomásszabályozót a legnagyobb igénybevételre kell tervezni, vagyis a legkisebb nyomáskülönbségre. Ebben 

az esetben a minimális belépő nyomást (20 bar) és a maximális kilépő nyomást (10 bar) vesszük figyelembe, és 

így a nyomáskülönbség: 

20 – 10 = 10 bar. 

Ezekre a feltételekre kell meghatározni a teljesítménytényezőt: 

1. Belépő mínusz kilépő nyomás = 10 bar, kövessük a függőleges vonalat lefelé (A) 

2. Kilépő nyomás = 10 bar, kövessük az átlós vonalat felfelé (B) 

3. Metszéspont (1) 

4. Áramlási sebesség = 120 m3/h, az átlós rácsvonalakkal párhuzamosan felfelé balra menő vonal (D) 

5. Az oxigén sűrűségvonalán (E) vízszintesen jobbra 

6. Metszéspont (2) 

7. Az (1) metszésponttól vízszintesen jobbra menő vonal (C) 

8. A (2) metszésponttól függőlegesen felfelé menő vonalon (F) a (C) vonalig 

9. Metszéspont (3) 

10. A (3) metszésponttól az átlós rácsvonalakkal párhuzamosan felfelé menő vonalon (G) a felső abszcisszáig 

11. Teljesítménytényező: L = 6,5 
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2. példa 

(Találjuk meg az áramlási sebességet, ha a nyomásszabályozó típusa és teljesítménytényezője L = 6,5 ismert) 

Üzemi paraméterek: lásd 1. példa 

1. Belépő mínusz kilépő nyomás = 10 bar, kövessük a függőleges vonalat lefelé (A) 

2. Kilépő nyomás = 10 bar, kövessük az átlós vonalat jobbra felfelé (B) 

3. Metszéspont (1) 

4. Haladjunk az (1) metszésponttól vízszintesen jobbra menő vonalon (C) 

5. Teljesítménytényező: L = 6,5; haladjunk az átlós rácsvonalakkal párhuzamosan a balra menő vonalon lefelé 

(G) 

6. Metszéspont (3) 

7. A (3) metszésponttól függőlegesen lefelé haladó vonalat (F) kövessük 

8. Az oxigén sűrűségvonalán (E) vízszintesen jobbra haladjunk 

9. Metszéspont (2) 

10. A (2) metszésponttól az átlós rácsvonalakkal párhuzamosan menő vonalat (D) kövessük jobbra lefelé az alsó 

abszcisszáig 

11. Olvassuk le az áramlási sebességet: 120 m3/h 

Ez az áramlási sebesség (térfogatáram) csak a nyomásszabályozóra vonatkozik, a be- és kilépő csövezésre nem! 

A csövezés méretadatait az elégséges áramlási kapacitás érdekében ellenőrizni kell. 

10 000 m3/h-nál nagyobb áramlási sebességek 

• Az áramlási sebesség (térfogatáram) megtalálása: csökkentsük az ismert teljesítménytényezőt 5-tel, majd 

szorozzuk meg a diagramból kapott áramlási sebességet 10-zel. 

• A teljesítménytényező megtalálása: az ismert áramlási sebességet osszuk el 10-zel, majd adjunk 5-öt a 

diagramból kapott teljesítménytényezőhöz. 

Minden nyomásérték a légköri nyomás feletti túlnyomás (bar). 
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2.3.7.1. ábra Forrás: 

3.8. A lecke tartalmának összefoglalása 

A leckében bemutattuk a gázellátó rendszer elemeinek kiválasztási szempontjait. Részletesen tárgyaltuk a 

nyomáscsökkentők működési elvét, felépítését, a különböző reduktortípusokat, a teljesítménytényezőt. 

Foglalkoztunk a központi gázellátó rendszerek kialakításával, a lefejtőállomások változataival, illetve a 

csővezetékek anyagaival, a vételi helyek fajtáival. Megismertük a teljesítménydiagramot, és példákon keresztül 

gyakoroltuk a diagram segítségével adott feladatra alkalmas nyomáscsökkentő kiválasztását. 

4. Lézerek rezonátor- és munkagázrendszereinek 
jellegzetességei 

4.1. Lézer rezonátor gázellátás 

A gázpalackkal történő ellátás a legbiztonságosabb, legegyszerűbb és legolcsóbb ellátási forma. A 

rezonátorgázokhoz nagytisztaságú reduktorokra, illetve vételi helyekre van szükség. A különlegesen tiszta 

gázokhoz és keverékekhez (6.0 gázminőségig) használt nyomáscsökkentők esetében a reduktortest krómozott 

vagy nikkelezett sárgarézből (ill. más rézötvözetből) vagy korrózióálló acélból készül. A nyomáscsökentők 

membránja nemesfémből (pl. Hastelloy) és a különleges tisztasági követelményeknek megfelelő 

tömítőanyagokkal (pl. viton, PVDF, PCTFE) készülnek. 

A lézergáznyomás-csökkentőket a lézergép gépkönyvében szereplő min. térfogatáram-értéket (általában 5 

Nm3/h) és kimenő nyomást (< 10 bar) figyelembe véve kell kiválasztani. 

A lézerberendezések lézergáz-bemeneti nyomásértéke géptől függően 2–7 bar között van, míg a lézergáz-

fogyasztási értékek a következő táblázatban láthatók. 
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2.4.1.1. ábra Forrás: Messer 

A lézergázpalackokat célszerű a rezonátorhoz közel és az operátor számára jól látható és elérhető helyre 

szerelni. Minden palackcsere alkalmával ellenőrizni kell, hogy a tömítőgyűrűk állapota megfelelő legyen. Van 

olyan gépgyártó, amely palackcserekor javasolja a tömítőgyűrűk cseréjét. Az összeszerelést követően 

szivárgásvizsgáló spray-vel ellenőrizni kell a megfelelő tömítést. 

Példa palackreduktorra: A 2.4.1.2. ábrán látható palackreduktor egy- (FM61) vagy kétlépcsős (FM62) 

változatban egyszerű és biztonságos gázelvételt tesz lehetővé. Biztonsági szeleppel és a bemeneti oldalon 

szűrővel rendelkezik. Lézerberendezésekhez a kétlépcsős változat ajánlott. 

A palackreduktor kiválasztásánál ügyelni kell arra, hogy a nitrogénpalackok W24,32 x 1/14”, míg a hélium- és a 

szén-dioxid-palackok W21,80 x 1/14” szelepmérettel rendelkeznek. Ha keverék lézergázt használ a berendezés, 

akkor a legnagyobb részarányt képező gázkomponens palackjára jellemző szelepmérethez kell reduktort 

választani. Ez az előbbi kettő közül valamelyik, pl. 5% CO2, 55% N2, 40% He keverék esetén W24,32 x 1/14”, 

míg a 5% CO2, 40% N2, 60% He esetén W21,80 x 1/14”. 

 

2.4.1.2. ábra Forrás: Messer 

A reduktor és a lézerberendezés közötti szakaszon max. 10 m távolságig megengedett az Ø 6 mm vagy Ø 8 mm 

PTFE vagy PE anyagú tömlő használata. A tömlők szerelésekor nem szabad síkosító anyagot használni. 

A palackreduktorok használatának hátránya, hogy a palackcsere alkalmával megszakad a lézergázellátás, és 

nincs lehetőség a csere alkalmával a palackszelep és a reduktor közötti levegő kiszellőztetésére. Ez utóbbira 

megoldás lehet egy szellőztetőszelep felszerelése a reduktortestre. 
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A rezonátorgázok ellátásának a palackreduktoros ellátásnál megbízhatóbb módja a palacklefejtő panel 

használata. A palacklefejtők abban különböznek az egyszerű palackreduktoroktól, hogy falra szerelhető 

kivitelben készülnek, rozsdamentes spirálcsővel csatlakoztathatók a palackhoz és rendelkeznek egy nagyon jól 

szabályozható szellőztetőszeleppel. A szellőztetőszelep arra szolgál, hogy palackcserét követően a 

nagynyomású rozsdamentes csőbe került levegőt eltávolítsa a vezetékből. Ennek a menete a következő: 

A vételi szelep elzárását követően a régi palackot leszereljük. 

Az új palackot beállítjuk és rögzítjük a helyére. 

Ellenőrizzük a csatlakozó hollander tömítését, majd összekötjük a rendszerrel. 

Lassan megnyitjuk a palack elzárószelepét, ezzel nyomás alá helyezzük a nagynyomású tömlőt. 

Megnyitjuk, majd azonnal visszazárjuk a szellőztetőszelepet és kiengedjük a nagynyomású vezetékből a gázt. 

Az előző fázist 5–7 alkalommal megismételjük, majd zárjuk a szellőztetőszelepet. 

Megnyitjuk a vezetékági elzárószelepet és a beállítócsavarral beállítjuk a kívánt nyomásértéket. 

 

2.4.1.3. ábra Forrás: Messer 

Kétpalackos lefejő esetén folyamatos gázellátás biztosítható. Ennek feltétele, hogy a gépkezelő (operátor) 

figyelemmel kísérje a palack fogyását, és amikor a nyomásmérő 10 bar alá esik, akkor a tartalék oldalon lévő 

palacknál végezze el a szellőztetést. Zárja el a működő palack szelepét, majd a lefejtő elzárószelepét, és nyissa 

meg a tartalékpalack oldali elzárószelepet. Ezzel a műveletsorral biztosítható a folyamatos üzemeltetés. 
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2.4.1.4. ábra Forrás: Messer 

A kézi átváltású rendszereknél a folyamatos munka érdekében nagyon fontos szerepe van az operátornak, aki 

figyelemmel kell hogy kísérje a lézergáz fogyását. A korszerű félautomata és automata rendszerek az átváltást 

önállóan, emberi beavatkozás nélkül elvégzik, és attól függően, hogy milyen jelzőrendszerrel látták el a lefejtőt, 

hang- és/vagy fényjelzéssel adják tudtára az operátornak, hogy palackot kell cserélni, mert a rendszer már a 

tartalékról üzemel. Ilyen rendszert látunk a 2.4.1.5. ábrán. 
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2.4.1.5. ábra Forrás: Messer 

4.2. A félautomata lefejtő működése 

Ha a kar a felső pozícióra van állítva, akkor a bal oldali gázpalackból történik a gázelvétel – a nyomás a bal 

gázpalackban nagyobb, mint a jobb oldaliban (2.4.2.1. a. ábra). 

Ha a kar az alsó pozícióra van állítva, a jobb oldali lézergázpalackból történik az elvétel – a nyomás a jobb 

oldali gázpalackban nagyobb, mint a bal oldaliban. 
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2.4.2.1. ábra Forrás: Messer 

Ha a nyomás a kiválasztott gázpalackban 14 bar alá esik, a rendszer automatikusan átkapcsol, vészjel jelenik 

meg vagy figyelmeztető hang hallatszik. Ezután ráteszik a kapcsolót, hogy a pótgázpalackot rákapcsolhassák. 

Ha az átkapcsolás automatikusan történik, akkor a nyomásesést 2 és 3 bar között állapítják meg (átkapcsoló 

nyomás = üzemi nyomás –2÷3 bar) (2.4.2.1. b. ábra). 

Ha egy gázpalackcserét szeretnénk végrehajtani, akkor a kart a másik irányba állítják, ezáltal az üzemi nyomás 

újra emelkedik (2.4.2.2.c. ábra). 

 

2.4.2.2. ábra Forrás: Messer 
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Ha a lefejtőállomást üzembe helyezik, akkor a lézer sugárforrás működését nem kell megszakítani, a 

keverékgázpalackot rá lehet csatlakoztatni. A keverékgázpalack és a lézer sugárforrás összekötő csövei ne 

érintkezzenek az azokat körülvevő levegővel. A lézer sugárforrás öblítése nem szükséges. 

Ha a bal oldali előkeverék-gázpalackot cserélik, akkor az a következőképpen történik (feltételezve, hogy a bal 

oldali gázpalackot pótolják): 

A kapcsolót az alsó pozícióba tegyék mindig. 

A gázpalack szelepét balra elzárni. 

Az előkeverék-gázpalackot levenni. 

A lefejtőállomás kiengedőszelepét balra nyitni, és megint elzárni, hogy a nyomást leengedjék. 

Az új gázpalackot rákapcsolni, és megbizonyosodni, hogy a tömítőgyűrű nem sérült-e, hogy elkerüljék a 

szivárgást. 

Az új gázpalackot kinyitják úgy, hogy a gáz átáramolhasson. A gázpalackot újra elzárják, és a lefejtőállomáson 

lévő leeresztőszelepet balra újra elzárják. 

Az új gázpalack szelepét kinyitják és újra elzárják. 

A kapcsolóállomáson levő kiengedőszelepet kinyitják és ismét elzárják. 

A gázpalackon lévő szelepet kinyitják. 

A kapcsolóállomáson lévő leeresztőszelep, a gázpalackon balra a szelepet és a tisztítógáz szelepét balra a 

gázpalack összekötőblokkján elzárni. Ezt a mondatot újra. 

A tisztítógáz szelepét lassan kinyitni, a nyomást beállítani. A tisztítógáz szelepét a gázpalack összekötőblokkján 

lassan kinyitni és újra elzárni (hogy a nyomást újra létrehozzák). A kapcsolóállomáson lévő kiengedőszelepet 

balra nyitni és újra elzárni. 

A gázpalackon lévő szelepet balra nyitni. 

A központi lézergázellátás jellegzetességei 

Megszakítás nélküli üzemmódhoz kétpalackos lefejtő használata ajánlott. 

Az átkapcsolás manuálisan vagy automatikusan történik. 

Állandó csövezéshez réz vagy nemesacél csővezetéket (hűtőszekrény-minőséget) kell használni. 

A szennyeződések elkerülése érdekében a szállítás és tárolás során a csövek végeit alaposan le kell zárni. 

A szükséges kötéseket formálógáz használatával kell elkészíteni. 

A csőkötéseket kadmiummentes ezüstforrasszal végzett keményforrasztással kell kivitelezni. 

A rézcsövek keményforrasztása vagy a nemesacél csövek orbitális hegesztése során nem maradhat vissza 

semmiféle szennyeződés a vezeték belsejében. 

Alternatív kötésként két azonos anyagú szorítógyűrűs csavarzatot is lehet alkalmazni. 

Az elkészült csővezetékrendszert ellenőrizni kell, hogy nem szivárog-e. 

Semleges gázzal és lézergázzal való átöblítést kell végezni, hogy az elnyelt víz és maradékgáz eltávozzon a 

vezetékekből. 

Fontos: A központi gáztartályból történő nitrogénellátás a rezonátoroknál nem ajánlott! 

4.3. Lézerek munkagázellátása 
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A lézerek munkagázellátásánál az ipari szerelvények kapnak szerepet. A 2.4.3.1 ábrán egy lézerberendezés 

gázellátó rendszere látható automata, nagytisztaságú, kétpalackos lefejtővel és ipari lefejtőegységekkel. Az ipari 

lefejtőegységeknél is ajánlatos a szellőztető- (lefúvató) szelep. A védő-, illetve vágógázoknak a szükséges 

mennyiség függvényében kell kiválasztani a megfelelő nyomáscsökkentőket, illetve vételi helyeket. 

 

2.4.3.1. ábra Forrás: Messer 

Kisebb gázigény esetén a lézerek munkagázellátása egyedi palackról is történhet, ipari nyomásszabályzókkal. Itt 

is figyelemmel kell lenni a szükséges gázmennyiségigényre, amit a nyomáscsökkentőnek át kell engednie a 

megfelelő működés érdekében (2.4.3.2. ábra). 
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2.4.3.2. ábra Forrás: Messer 

A nagyobb teljesítményű ipari lézerek esetében például a nitrogénnel történő vágás gázellátásához 

palackköteges (1 köteg 120 Nm3), illetve 200 3/hét gázfogyasztás esetén cseppfolyós tartályos ellátást kell 

biztosítani. 

A palackköteges ellátáshoz 1x1 vagy 2x2 köteges lefejtő ajánlott, amelynél egy-egy oldalra egy vagy több köteg 

csatlakoztatható, elzárószelepen keresztül (2.4.3.3. ábra). 

 

2.4.3.3. ábra Forrás: Messer 
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2.4.3.4. ábra Forrás: Messer 

A lézerberendezés-gyártók minden esetben megadják, hogy melyek azok a műszaki paraméterek, amelyeket ki 

kell elégítenie a gázellátó rendszernek. A 2.4.3.4. táblázatban összefoglaltuk azokat a nyomáscsökkentő-fajtákat, 

amelyekkel az olykor rendkívül változatos gyártói igények maradéktalanul kielégíthetők. 

Az ipari lézeralkalmazások közül a legnagyobb gázigénye a vágásnak van. A nagy mennyiségű gáz 

továbbítására megfelelően méretezett gázellátó rendszerre van szükség, amelynek egyik fontos eleme a 

vezetékrendszer. 

Csővezetékrendszer kialakításának feltételei: 

A csővezetékek olaj- és zsírmentes, különleges minőségű rézcsövekből készülnek keményforrasztással. 
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A forrasztást kadmiummentes ezüstforrasszal kell kivitelezni. Nem szükséges nemesacél csövek használata. 

A kötések kialakításánál formálógázt kell alkalmazni. 

A szennyeződések elkerülése érdekében a szállítás és tárolás során a csövek végeit gondosan le kell zárni. 

Nemesacél csövek használata nem szükséges. 

Több gép biztonságos ellátása érdekében célszerű körvezetékes, megfelelő helyeken szakaszolható 

ellátóhálózatot kiépíteni. 

Lézerberendezésekhez alkalmazott csővezetékrendszer leggyakrabban alkalmazott méreteit a 2.4.3.5. táblázat 

tartalmazza. 

 

2.4.3.5. ábra Forrás: Trumpf 

4.4. A lecke tartalmának összefoglalása 

A leckében bemutattuk a lézerberendezés rezonátorgáz- és munkagázellátó rendszereinek jellegzetességeit. 

Bemutattuk a nagytisztaságú gázokhoz alkalmazott nyomáscsökkentők, illetve lefejtőpanelek felépítését, 

használatát. Részletesen tárgyaltuk a gázpalackcserét egy félautomata gázlefejtőpanel esetében. Külön 

foglalkoztunk a munkagázokhoz használatos lefejtőpanelek sajátosságaival, különböző reduktorfajtákkal, illetve 

a csővezetékek anyagaival, méreteivel, szerelési technológiájával. 

5. A modul tartalmának összefoglalása 

A modul első felében megismerkedtünk a lézer jelenség alapjaival, a különböző lézerfajtákkal és alkalmazási 

területeikkel. Részletesen tárgyaltuk a szén-dioxid-lézerek működési elvét és különböző változatait. Külön 

foglalkoztunk a lézer rezonátorgázok összetevőivel, a tisztasági követelményekkel, a lézer rezonátorgázok 

szennyezőinek hatásaival, illetve a rezonátorgázok palackjainak előkészítésével és töltésével. 

A továbbiakban megismerkedtünk a különböző lézersugaras vágási eljárásokkal, a lézersugaras lángvágáshoz, 

az olvasztó, illetve a szublimációs vágáshoz használatos vágógázokkal, ezeknek a technológiára jellemző 

minőségi és felhasználási adataival. A folytatásban a lézer kötéstechnológiákkal és ezekhez használatos 

védőgázokkal foglalkoztunk. Részletesen ismertettük a védőgázok változatait, összetételét, illetve a gázvédelem 

megoldási lehetőségeit, a sugárútvédelmet, illetve az optikai rendszerek védelmét szolgáló gázokat és technikai 

megoldásokat. 

A modul második részében bemutattuk a gázellátó rendszer elemeinek kiválasztási szempontjait. Részletesen 

tárgyaltuk a nyomáscsökkentők működési elvét, felépítését, a különböző reduktortípusokat, a 

teljesítménytényező jelentését. Foglalkoztunk a központi gázellátó rendszerek kialakításával, a lefejtőállomások 

változataival, illetve a csővezetékek anyagaival, a vételi helyek fajtáival. Megismertük a teljesítménydiagramot, 

és példákon keresztül begyakoroltuk a diagram segítségével az adott feladatra alkalmas nyomáscsökkentő 

kiválasztását. 
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A modul befejező részében bemutattuk a lézerberendezés rezonátorgáz- és munkagázellátó rendszereinek 

jellegzetességeit. Bemutattuk a nagytisztaságú gázokhoz alkalmazott nyomáscsökkentők, illetve lefejtőpanelek 

felépítését, használatát. Részletesen tárgyaltuk a gázpalackcserét egy félautomata gázlefejtőpanel esetében. 

Külön foglalkoztunk a munkagázokhoz használatos lefejtőpanelek sajátosságaival, különböző reduktorfajtákkal, 

illetve a csővezetékek anyagával, méretével, szerelési technológiájával. 
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B. függelék - Fogalomtár 

LASER: light amplification by stimulated emission of radiation – fényerősítés indukált emisszióval 

szilárdtestlézer: olyan lézer sugárforrás, amelyben a lézermédium egy szilárd halmazállapotú, különleges 

ötvözésű rúd, korong vagy üvegszál 

gázlézer: amelynél a lézermédium gáz vagy gázok keveréke 

excimer lézer: a gázlézer egyik fajtája 

félvezető lézer: p-n átmenetek az aktív közegek, amelyek áram hatására lézerfényt bocsátanak ki 

folyadék-halmazállapotú festéklézer: a lézermédium szerves oldószerekben oldott festékmolekulák 

kémiai lézer: vegyi reakciók energiáját használják fel az aktív anyag gerjesztésére 

plazmalézer: magas hőmérsékletű plazmában előállított lézersugár 

szállézer: rezonátorként diódalézerekkel gerjesztett, ötvözött, vékony optikai szálat alkalmazó lézer sugárforrás 

diszklézer: rezonátorként diódalézerekkel gerjesztett vékony korongot alkalmazó lézer sugárforrás 

felső lézerszint: a lézersugár előállításához a lézermédiumot alkotó részecskéket (atomokat, molekulákat) erre a 

magasabb energiaszintre kell juttatni 

alsó lézerszint: a lézermédiumot alkotó részecskék a felső lézerszintről erre az energiaszintre jutnak, miközben 

leadják energiájukat lézersugárzás formájában 

lassúáramlású CO2-lézer: olyan CO2-lézer sugárforrás, ahol az aktív közeget képező gázkeveréket lassan 

keringtetik 

gyorsáramlású CO2-lézer: olyan CO2-lézer sugárforrás, ahol az aktív közeget képező gázkeveréket nagy 

sebességgel (200 m/s) keringtetik 

keresztáramlású CO2-lézer: olyan CO2-lézer sugárforrás, ahol az aktív közeget képező gázkeveréket a lézersugár 

tengelyére merőleges irányba keringtetik 

TEA lézer: olyan CO2-lézer sugárforrás, ahol az aktív közeget képező gázkeveréket közel atmoszferikus 

nyomáson tartják 

SLAB lézer: olyan diffúziós hűtést alkalmazó CO2-lézer sugárforrás, amelyben két nagyméretű elektródalemez 

között lévő keskeny résen keresztül áramoltatják a lézergázt és állítják elő a lézersugarat 

ppm (parts per million): milliomodrész; 1 ppm = 0,000001 

ppb (part per billion): milliárdodrész; 1ppb = 0,000000001 

lézer rezonátorgázok: a lézersugár előállításához használatos nagytisztaságú gázok, illetve gázkeverékek 

lézer munkagázok: a lézertechnológiára jellemző vágógáz, védőgáz, sugárút és optikai elemek védelmére 

szolgáló gázok 

lézersugaras égetéses vágás: szerkezeti acélok vágására alkalmazott eljárás, ahol az acélt a lézersugárral 

gyulladási hőmérsékletre hevítik, majd oxigénben elégetik 

lézersugaras olvasztó vágás: olyan technológia, ahol a vágandó anyagot a lézersugárral megolvasztják, majd 

nagynyomású gázsugárral eltávolítják a vágási résből 

lézersugaras szublimációs vágás: olyan technológia, ahol a lézersugárral a vágási hézagban az anyagot 

folyékony fázis nélkül, közvetlenül elpárologtatják 
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hővezetéses lézersugaras hegesztés: olyan hegesztőeljárás, ahol a lézersugár energiája a hegesztendő tárgy 

felülete felől hővezetéssel, az olvadékban döntően áramlással jut az anyag belsejébe 

mélyvarratos lézersugaras hegesztés: olyan hegesztési eljárás, ahol a lézersugár energiája a felületre közel 

merőlegesen kialakuló plazmacsatornán keresztül tükröződéssel jut az anyag belsejébe 

lézersugaras forrasztás: olyan forrasztási eljárás, ahol a hőforrás a lézersugár 

lézer-hibrid hegesztés: olyan eljárás, ahol a lézersugár és az elektromos ív egyszerre hatnak a hegesztési 

zónában 

pásztázó lézersugaras hegesztés: olyan eljárás, ahol a lézersugarat távolabbról egy különleges, fókuszáló optikai 

egységgel irányítják a megmunkálandó felületre 

cross-jet: az optikai elemek tengelyére merőlegesen befújt gázvédelem 

cone-jet: az optikai elemek védelmére alkalmazott kúpos védőgáz-befúvatás 

reduktor: nyomásszabályzó eszköz 

egylépcsős reduktor: a nyomáscsökkentést egy lépcsőben megvalósító nyomáscsökkentő 

kétlépcsős reduktor: a nyomáscsökkentést két lépcsőben megvalósító nyomáscsökkentő 

membrános reduktor: általában 20 bar alatti felhasználói nyomás előállítására használt nyomáscsökkentő típus 

dugattyús reduktor: általában 20 bar feletti felhasználói nyomás előállítására használt nyomáscsökkentő típus 

teljesítménytényező: reduktorok teljesítményét meghatározó szám (L) 

lefejtőállomás: szerelőlapból, nyomásszabályzóból, szelepekből álló gázhálózatok ellátására szolgáló egység 

vételi hely: gázvételi hely, a csővezeték végén, a felhasználási ponthoz közel felszerelt hálózati 

nyomáscsökkentő 

kontaktmanométer: adott beállított nyomásértékre vezérlő elektromos jelet adó manométer 

DOM reduktor: olyan reduktortípus, ahol a rugóterhelés helyett a szabályzó nyomást egy membránon keresztül 

a „dom”-ba juttatott gáz biztosítja 
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3. fejezet - Ipari gázok szállítása, 
tárolása, helyes és biztonságos 
használataPalackos gázok 

1. Palackos gázok 

1.1. Palackos gázok tárolása, palackok előkészítése 

Az ipari gázok tárolására és szállítására hagyományosan használt gázpalackok olyan, fémből készült, henger 

alakú, elzárószeleppel ellátott nyomástartó berendezések, amelyek sűrített, nyomás alatt cseppfolyósított vagy 

nyomás alatt oldott gáz tárolására szolgálnak. A gáz töltési, illetőleg felhasználási helye nem azonos. 

Az általános megfogalmazás szerint a gázpalack hossza (magassága) – szelep és talp nélkül – legfeljebb 1600 

mm, külső átmérőjéhez viszonyított hosszaránya (L/d) 8,5-nél, külső átmérője (d) pedig 420 mm-nél nagyobb 

nem lehet, űrtartalma pedig legfeljebb 150 liter. 

 

3.1.1.1. ábra Forrás: Messer 
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Magyarországon használatos ipari gázok és gázkeverékek esetében a gyakorlatban maximum 50 liter űrtartalmú 

gázpalackokat töltenek és forgalmaznak, és ennek megfelelően a legnagyobb külső átmérő 229 mm. (A 

gázpalackok szokásos méreteit és egyéb adatait az erre vonatkozó összefoglaló táblázat tartalmazza.) 

A betöltött gáz fajtájától függően három palacktípust különböztethetünk meg: 

• sűrített gázok palackjai 

• szén-dioxid-palackok 

• acetilénpalackok 

A szobahőmérsékletnél (környezeti hőmérsékletnél) szignifikánsan alacsonyabb kritikus hőmérsékletű, nagy 

nyomáson palackozott sűrített gázok (a szén-dioxid és az acetilén kivételével minden gáz és gázkeverék) 

palackjai esetében a gáztöltet mennyiségét 15 °C-ra és 1 bar nyomásra vonatkoztatott m3-ben adják meg. 

Értékét az űrtartalom és a 15 °C-ra vonatkoztatott töltési nyomás határozza meg. Az előírt próbanyomás a 

maximális töltési nyomásnak minimum 1,5-szerese. 

A gázpalackok gyártás utáni előkészítésének első művelete minden esetben a biztonságtechnikai célú 

nyomáspróba, amelyet az üzemszerű használat közben is meg kell ismételni a GBSZ (Gázpalack Biztonsági 

Szabályzat) és újabban az ADR által előírt időközönként (általában 5 vagy 10 évenként). ADR is kifejtendő. 

Az első nyomáspróbát minden esetben víznyomással végzik, nagynyomású dugattyús vízszivattyúval, 

palackszelep nélkül, a tervezett maximális töltési nyomás másfélszeresével. Mivel a víz gyakorlatilag 

összenyomhatatlan, a palack esetleges felhasadásakor sem történik veszélyes gázrobbanás. 

A víz kiöntése után a palack belső felülete nedves marad, ezért még a szelep behajtása előtt minden palackot 

szárítani kell, mivel a gáz nedvességtartalma a legtöbb felhasználási technológiában káros. A 

termékspecifikációs előírásokban ezért minden esetben rögzítve van a megengedett maximális vízgőztartalom, a 

kisebb tisztasági fokozatok esetében is. 

Ez az úgynevezett előszárítás többnyire száraz, meleg levegő huzamos befúvatásával történik, amelyet 

merülőcsővel vezetnek a szelep nélküli palack aljára. Ezt a szárítási műveletet természetesen akkor is el kell 

végezni, ha a palack használat közben elszennyeződik, és mosásos tisztításra szorul, vagy például oxigénre való 

átminősítés miatt biztonsági célból mosószeres olaj- és zsírtalanításnak, majd vizes mosásnak kell alávetni. 

A nagyobb tisztasági fokozatú gázok töltésére szolgáló palackok esetében szelepezés után még finomszárítás – 

célszerűen termikus vákuumszárítás – szükséges. Ez abból áll, hogy a palackokat egy speciális 

szárítókamrában 80…100 °C hőmérsékletre hevítik, miközben vákuumozzák, majd tiszta nitrogénnel vagy 

argonnal többször átöblítik. Ezáltal a belső felületen maradt víz és esetleges egyéb kondenzált szennyeződések 

hatékonyan eltávolíthatók. 

1.2. Palackjelölések 

A palackokat biztonságtechnikai és információs célból különböző jelekkel látják el, amelyek a következő 

csoportokba sorolhatók: 

a gáztöltetre jellemző színjelölés a palack vállrészén, 

a veszélyes árukra előírt termékjelölő címke a gáztöltet pontos megnevezésével és a palackos gáz szállítása és 

kezelése szempontjából fontos biztonsági előírásokkal és veszélytényezőkkel, 

a beütött adatok, mint a palackszám, a gáztöltet fajtája, a próbanyomás, a nyomáspróba időpontja és a 

taratömeg. 

1.2.1. Színjelölés 

A palack vállrészének színjelölése a Magyarországon 2002-től érvényes és 2007-től minden palackra kötelezően 

bevezetett MSZ EN 1089-3 szabvány alapján történik. A színjelölés általános alapszabálya az elsődleges 

veszélytényezőt (mérgező, korrozív, éghető, oxidáló, semleges) veszi figyelembe, néhány fontosabb, kiemelt, 

speciális gázra viszont az általános elsődleges színektől eltérő konkrét, specifikus színeket ír elő. 
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3.1.2.1. ábra Forrás: Messer 

A „palackváll színe” mezőkben egyenletes telt színek legyenek, a táblázatba írt RAL szám és N betű nélkül. 

A szabvány szerinti új színjelölések a legtöbb gáz vagy gázkeverék esetében eltérnek a régitől, ezért ahol a 

színjelölés megváltozott, a szabvány bevezetése után néhány évig a palackvállon a vállszíntől függően fekete 

vagy fehér „N” betű jelent meg. Ez a jelölés ma már nem aktuális, de régebben átfestett palackokon még 

találkozhatunk vele. 

A szabvány szerinti színjelölés kizárólag a gázpalack vállrészére vonatkozik, a palackköpeny (hengeres 

palástrész) színére vonatkozó mindennemű előírás/szabályozás nélküli. 

A köpenyen ezért az EIGA (Európai Ipari Gáz Szövetség) ajánlásainak is megfelelően jelenleg vagy az új 

szabvány szerinti vállszín, de nem fehér, újabban egységesen szürke, vagy a régi szabvány szerinti szín jelenik 

meg. 

Az orvosi (egészségügyi) gázok és gázkeverékek palackjainak színjelölésére külön szabályok érvényesek, ezek 

köpenyrésze (palástja) viszont egységesen fehér. 

Az egyes gázok és gázkeverékek termékadatlapjain szerepel az adott gáznak megfelelő színjelölés is. 

Amennyiben valamely gáz vagy gázkeverék többféle veszélyes tulajdonsággal bír, akkor a palackváll 

színjelölése az elsődleges veszélyforráshoz igazodik. Az alábbi speciális gázok színjelölését kapják egyes olyan 
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ipari gázkeverékek is, amelyek fő alkotórésze a szóban forgó gáz. A „Gáz (vagy gázkeverék)” oszlopban ezeket 

is feltüntettük. 
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3.1.2.2. ábra Forrás: Messer 

1.2.2. Termékjelölő címke 

A veszélyes árut jelölő címke megfelel a vonatkozó szállítási előírások (ADR – Veszélyes Áruk Nemzetközi 

Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás; RID – Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról 

szóló Szabályzat; UN szám – az áruosztályokban minden tételhez a veszélyességére utaló szám) 

követelményeinek. A címkén feltüntetett információkat az oxigén 2.5 ipari példáján mutatjuk be. 

 

3.1.2.3. ábra Forrás: Messer 

A „veszélyes anyag” besorolású gázok vagy gázkeverékek esetén a biztonsági adatlap átfogóan informál a gáz 

tulajdonságairól, veszélytényezőiről, valamint a szükséges biztonsági intézkedésekről. A biztonsági adatlapok 

letölthetők a gyártók weboldaláról. 

1.2.3. Palackbeütés 

A palack vállrészére beütött adatok közül a palackszám a gázpalack egyedi azonosítója, míg a gáztöltet fajtája 

(például: OXIGÉN) azt jelzi, hogy a palackba milyen gáz tölthető. 

A próbanyomás a maximális töltési nyomás 1,5-szerese, tehát ha például ez 300 bar, akkor a maximális töltési 

nyomás 200 bar lehet. 

A nyomáspróba időpontja szintén fontos adat, mivel a vonatkozó szabványok és szabályzatok 

biztonságtechnikai okokból előírják, hogy a nyomáspróbát – a gázfajtától is függően – hány évenként kell 

megismételni. A nyomáspróba lejárta után az újabb vizsgálatig nem szabad a palackot újratölteni. 

A beütött nyomáspróbadátumon kívül különböző színű címkékkel jelzik a következő nyomáspróba évét is. 

A taratömeg adata a töltettömeg mérésére, illetve ellenőrzésére szolgál, főleg nyomás alatt, cseppfolyósított 

gázok (például szén-dioxid), valamint acetilén (nyomás alatt acetonban oldott gáz) esetén, ugyanis ezek 

töltetmennyiségét a gáznyomás mérésével nem lehet megállapítani. Ezenkívül fontos információt ad a kiürült 

palackok ellenőrzésekor, hogy esetleg valamilyen felhasználói kezelési hiba folytán nem maradt-e a palackban 

víz vagy más szennyeződés, amelytől az újabb töltés előtt meg kell tisztítani a palackot. 

A fentieken túl még a következő beütött adatokat találhatjuk meg a palack vállrészén: 

• maximális töltési nyomás (bar) 

• a tulajdonos neve 
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• a nyomáspróba-szakértő (kazánbiztos) jele 

• gyártási (első használatbavételi) dátum (év/hónap) 

• szilárdsági jellemző (N/mm2) 

• hőkezelési ismertetőjel 

• geometriai űrtartalom (liter) 

• gyártási szám 

• a gyártó jele 

1.3. Palackszelepek 

Az egyedi szállítású és használatú palackok lényeges alkatrésze a kúpos menet segítségével a palackvállba 

behajtható elzárószelep. 

A szelep, belső szerkezetét tekintve, elvileg tömszelencés vagy membrános kivitelű lehet, attól függően, hogy a 

gáztömörséget a környezet felé műanyag tömítőgyűrűk vagy egy fémmembrán biztosítja. 

 

3.1.3.1. ábra Forrás: Messer 

A palacktest szerkezeti anyaga ipari gázok esetében általában sárgaréz, a tömítőgyűrűk anyaga pedig teflon vagy 

olyan minőségű műgumi, amely égéstechnikai tulajdonságai alapján nagynyomású oxigénben is biztonságos. A 

membránszelepek általában nagyobb gáztisztaságú vagy különleges gázok palackjaiban fordulnak elő, a 

membrán anyaga többnyire rozsdamentes acél. 
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A palackszelep kimeneti csatlakozása – amelynek kialakítása és mérete biztonságtechnikai szempontból is 

fontos, mivel az illető gáz tulajdonságai szabják meg, a veszélyes elcserélődés elkerülésére – külsőleg háromféle 

lehet: külső menetes (A forma), belső menetes (D forma) és kengyeles (C forma) csatlakozású. 

 

3.1.3.2. ábra Forrás: Messer 

A gázpalackszelepek kivezető csatlakozásának fajtáját és méreteit a gáztöltettől függően (az egységes európai 

szabályozás hiányában) a mindenkor érvényes nemzeti szabványok határozzák meg, amelyek közül a Messer 

Hungarogáztól kiszállított palackok esetében általában a DIN 477 német szabvány érvényesül, de az argon, az 

oxigén és a legtöbb hegesztési védőgázkeverék hazai töltésű palackjainak egy részénél a szelepcsatlakozás még 

a régi, de nem visszavont MSZ 5992 szerinti. 

Általános szabály, hogy az acetilén kivételével a menetes csatlakozások az éghető gázok esetén balmenetűek, a 

semleges és oxidáló gázok esetében pedig jobbmenetűek. 

A palackszelep kimeneti csatlakozásának specifikációját a szóban forgó gáz vagy gázkeverék termékadatlapja 

minden esetben tartalmazza. 

A következő, 4.1.3.3. táblázatban a katalógusokban szereplő gázokra és gázkeverékekre vonatkozóan ezeket 

csoportosítjuk. 

300 bar töltési nyomású palackok, valamint ennek megfelelő töltési adagok gázpalackadatokat tartalmazó 

táblázatban, valamint a termékadatlapokon nincsenek feltüntetve, ugyanis beszerzésük ugyan lehetséges, de 

Magyarországon ilyet még nem töltenek. 
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3.1.3.3. ábra Forrás: Messer 

1.4. Palackkötegek 

Nagyobb helyi gázigény vagy központi gázelosztó hálózat működtetése esetében egyedi gázpalackok helyett 

célszerű a palackkötegeknek (vagy a német szóból származóan bündeleknek) nevezett, több párhuzamosan 

kapcsolt palackból álló egységek használata. 

A palackkötegekben az egyedi, külön elzárószelep nélküli palackok úgy vannak összecsövezve, hogy egy 

központi elvételi (és egyben töltő-) szeleppel az összes palackból egyszerre üríthető a gáztöltet. 

A leggyakoribb kivitelben 12 db 50 literes álló palack van összekötve, de előfordulnak még (például hidrogén 

esetében) 20 db fekvő palackot tartalmazó palackkötegek is. 
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3.1.4.1. ábra Forrás: Messer 

A palackkötegek a palettákhoz hasonlóan villástargoncával rakodhatók, és a szállító járművön 

egységrakományként, jó helykihasználással elhelyezhetők. 

A 12 álló palackos kivitel szokásos méreteit és szállítási adagjait következő táblázatunkban foglaltuk össze. A 

sűrített gázok (és gázkeverékek) palackkötegeinek gáztöltetére megadott m3 érték 200 bar töltési nyomáson 

érvényes, 15 °C hőmérsékletre és 1 bar nyomásra vonatkozik, a gázt ideálisnak tekintve. A termékadatlapokon 

megadott ténylegesen számlázott mennyiség ettől ± irányban eltérhet a kompresszibilitás eltérései miatt. 

 

3.1.4.2. ábra Forrás: Messer 

1.5. Sűrített gázok palackjai 

A sűrített ipari gázok és a szén-dioxid nagynyomású, belül üres palackjai legalább 150 bar nyomásra 

használhatók biztonságosan, de az újabban gyártott korszerű szériák általában már 200 bar vagy ennél még 

nagyobb (300 bar) maximális töltési nyomásra készülnek. Ennek megfelelően a régebbi gyártásúak 

próbanyomása is legalább 225 bar, a modern palackoké pedig legalább 300 bar. 

A sűrített ipari gázok és gázkeverékek, valamint a szén-dioxid számára használt korszerű palackok jó minőségű, 

általában króm–molibdén acélötvözetből vagy speciális (például AA6001T6) alumíniumötvözetből, 

varratmentes kivitelben készülnek. Rozsdamentes acélpalackokat általában csak egyes különleges gázokhoz 

vagy 5.0-nál nagyobb tisztaságú gázokhoz használnak. A nagynyomású, varratmentes gázpalackok szokásos 

méreteit, egyéb adatait és töltési adagjait a 3.1.5.1. táblázatban foglaljuk össze. 
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3.1.5.1. ábra Forrás: Messer 

A „palackméret” oszlopban a „P” (palack) utáni szám az űrtartalmat jelenti literben. A régi típusú (főleg 14, 27 

és 40 literes) palackok tényleges (beütött) űrtartalma a névlegestől ± irányban kissé eltérhet. Ha a szám után 

nem áll semmi, akkor acélpalackról van szó, az „alu” betűjel pedig alumíniumpalackra utal. A szürke színnel 

megjelenő palackfajták, illetőleg szállítási adagok a magyarországi forgalmazásban csak korlátozottan fordulnak 

elő. 

A palackok méreteire és üres tömegére (súlyára) vonatkozó adatok tájékoztató jellegűek. A palack hosszúságára 

(illetve álló helyzetben magasságára) megadott L érték palackszelep és szelepsapka nélkül értendő. A 

gáztöltetre m3-ben megadott táblázati adatok 15 °C hőmérsékletre és 1 bar nyomásra vonatkoztatott, ideális 

gáztörvénnyel számított értékek, amelytől a számlázott mennyiség a gáz vagy gázkeverék ideálistól eltérő 

kompresszibilitása miatt pozitív és negatív irányban is eltérhet. Az eltéréseket főleg a nagyobb értékű 

gázfajtáknál veszik figyelembe. 
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Egyes nagy szén-dioxid-tartalmú gázkeverékek vagy például a kripton és a xenon töltési nyomása a CO2 

kikondenzálódásának elkerülésére, a kripton és a xenon esetében pedig az egységtől való nagy 

kompresszibilitási eltérés miatt a szokásosnál kisebb. A vonatkozó termékadatlapon ezért találunk általános 

táblázatok adataitól eltérő értékeket. Kivétel még a táblázatban megadott 125 bar töltési nyomás, amely csak a 

sűrített levegő esetében fordul elő, technikai okokból. 

Külön csoportot képeznek az acetilén mint nyomás alatt oldott gáz palackjai, az úgynevezett 

disszugázpalackok (ma is használt nevük a francia dissous = oldott szóból származik), amelyeknek belső tere 

biztonsági okokból (részletesen lásd az acetilén termékadatlapján) porózus masszával van kitöltve (3.1.5.2. 

ábra). 

 

3.1.5.2. ábra Forrás: Messer 

A pórusok tartalmazzák az oldószert (általában acetont), amelyben nyomás alatt az acetilén oldódik. A 

masszaporozitás (a pórusok térfogatának aránya a teljes térfogathoz képest) régi típusú masszák esetében 75%, 

új típusú, korszerű masszák esetében pedig 92% körül van. A gáztöltet mennyiségét a szén-dioxidhoz hasonlóan 

csak tömegméréssel lehet megállapítani és kg-ban megadni, de itt az aceton oldószer tömegét is belemérjük, 

amelynek ±5%-os lehetséges szórása miatt a mért érték ennyivel eltérhet a névlegestől. Az acetilén jelentősége 

és felhasználása egyre csökken, valamint a lézersugaras alkalmazásoknál nem játszik szerepet, ezért bővebben 

nem foglalkozunk vele. 
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1.6. Szén-dioxid-palackok 

A környezetinél magasabb kritikus hőmérsékletű, nyomás alatt cseppfolyósított gázok, esetünkben gyakorlatilag 

a szén-dioxid palackjaiba töltött gáz mennyiségét a nyomás mérésével nem lehet megállapítani, mivel a 

folyadékfázis feletti gőznyomás, a folyadék mennyiségétől függetlenül, csak a hőmérséklettől függ. A gáztöltet 

mennyiségét ezért tömegméréssel állapítjuk meg, és kg-ban adjuk meg. A szén-dioxid-palackok felépítése a 

sűrített gázokéival azonos, és próbanyomásértékük is hasonló. Különbség inkább a palackszelep szerkezetében 

van, amely biztonsági célból hasadótárcsát tartalmaz, és folyadékelvétel céljára merülőcsővel lehet felszerelve. 
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3.1.6.1. ábra Forrás: Messer 

A folyékony szén-dioxid sűrűsége növekvő hőmérséklettel erősen csökken, ezért a palackot nem szabad teljesen 

feltölteni folyadékkal, hogy ne alakuljon ki több száz bar folyadéknyomás. Az előírt biztonságos töltési tényező 

ezért 225 barnál kisebb próbanyomású palackok esetén űrtartalom-literenként 0,66 kg, 225 barnál nagyobb 



 Ipari gázok szállítása, tárolása, 

helyes és biztonságos 

használataPalackos gázok 

 

 147  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

próbanyomás esetén pedig 0,75 kg. A palackban kialakuló nyomást a folyadék feletti, hőmérséklettől függő 

gőznyomás határozza meg, de a töltési tényezőtől függő hőmérséklethatár felett a folyadék teljesen kitölti a 

teljes űrtartalmat, így meredeken emelkedő folyadéknyomás alakul ki. A tényleges nyomást – amely szabályos 

töltöttség esetén a szokásos környezeti körülmények között általában nem nagyobb, mint 60…70 bar – a 

hőmérséklet függvényében az említett kétféle töltési tényező esetében mutatjuk be (3.1.6.1 ábra). 

1.7. Palettás szállítás 

A gázpalackok racionális és biztonságos szállítása céljára paletták állnak rendelkezésre, amelyekben a palackok 

álló helyzetben, elmozdulásmentesen rögzítve helyezkednek el. A paletta, a szokásos kivitelben, horganyzott 

vasszerkezetű, keretes rakodólap, amelyben általában 12 db 40 vagy 50 literes gázpalack helyezhető el, és 

villástargoncával való rakodásra alkalmas. 

 

3.1.7.1. ábra Forrás: Messer 

Az egyedi palackokat és az azokat tartalmazó palettákat, palackkötegeket, valamint a később ismertetett 

palettankokat a hazai forgalomban általában közúti járművekkel – többek között emelőhátfalas, darus vagy 

targoncával felszerelt teherautókkal, félpótkocsis nyerges szerelvényekkel – szállítják a felhasználóhoz. 

 

3.1.7.2. ábra Forrás: Messer 

1.8. Battériás (tréleres) szállítás és ellátás 
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A nagy mennyiségű ipari gázzal egyszerre történő (úgynevezett bulk) ellátás legcélszerűbben és 

leggazdaságosabb módon általában mélyhűtött, cseppfolyós állapotban való tartálykocsis szállítással végezhető, 

hidrogén esetében azonban, nagyon alacsony forráspontja, nagy illékonysága és gyúlékonysága következtében 

ez technikailag és biztonsági szempontból nehézségekbe ütközik. 

 

3.1.8.1. ábra Forrás: Messer 

Maradnunk kell tehát legtöbb esetben a sűrített gáz formájában való szállításnál, és ha néhány palackkötegnél 

többet igényel a felhasználó, és a későbbiekben ismertetett telepített, nagynyomású gáztároló tartály létesítése 

nem lehetséges, a battériás, más néven tréleresszállítástés ellátást kell választani. 

A tréler elhelyezése, lefejtése hasonlatos a gáztartályéhoz, a leürült tréler töltése azonban a hidrogén-előállító 

üzemekben történik, csere mellett. A trélerek névleges nyomása 200 bar. 

A battériás járműveken (trélereken) tulajdonképpen palackkötegcsoportok (szakaszok) vannak fixen rögzítve, de 

az egyes kötegszakaszok egymással is össze vannak csövezve, így a gázelvétel egy főszelepen keresztül, az 

összes palackcsoportból egyszerre is végezhető, ami által nagy felhasználási (elvételi) teljesítmény (sebesség) 

érhető el. 
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3.1.8.2. ábra Forrás: Messer 

A felhasználási helyre szállítva a nagynyomású palackkötegeket tartalmazó félpótkocsi (a vontatójárműről 

lekapcsolva) általában a fogyasztónál marad, amíg a gáznyomás az igényelt minimális értékre csökken, és így az 

arra alkalmas üzemben újratöltésre, majd kiszállításra kerül. 

1.9. A lecke tartalmának összefoglalása 

Ebben a fejezetben megismerkedtünk a gázpalackok fajtáival, jelölési rendszereivel (színjelölés, termékjelölő 

címke és palackbeütés). Külön foglalkoztunk a palackszelepek különböző fajtáival, kimeneti csatlakozásaival. 

Részletesen foglalkoztunk a sűrített gázok, az acetilén- és szén-dioxid-palackok jellegzetességeivel. Ezt 

követően összefoglaltuk a különböző palackosgáz-ellátási módokat az egyedi palackos felhasználók ellátásától a 

battériás ellátásig. 

2. Tartályos gázellátó rendszerek 

2.1. Levegőtermék gázellátó rendszerek 

A nagytömegű, úgynevezett „bulk” szállítás, tárolás és ellátás leggazdaságosabban és legcélszerűbben – a kis 

szállítási-tárolási térfogat és holtsúly (holttömeg) jóvoltából – a fő levegőtermékek, vagyis a nitrogén, az oxigén 

és az argon, valamint a szén-dioxid esetében alacsony hőmérsékletű folyadék formájában oldható meg. 

Ez az alacsony hőmérsékleti tartomány a tárolási, szállítási nyomásviszonyoknak (1–2 bartól 37 barig) és az 

ennek megfelelő forráspontoknak megfelelően a nitrogén, az oxigén és az argon esetében mintegy –190 °C és –

125 °C között található, szén-dioxid esetében pedig (ahol a minimális nyomást a hármaspont korlátozza) 

általában –10 °C-tól –40 °C-ig terjed. 

Ilyen hőmérsékleti és nyomásértékek mellett mindenképpen hőszigetelt, zárt szállító-, illetve tárolótartályokra 

van szükség, amelyekben a maximális nyomást biztonsági lefúvatószelep határolja. A fenti legalacsonyabb 

hőmérsékletek minimális párolgási veszteséggel való fenntartásához általában vákuumszigetelésű, kettősfalú 

tartályok alkalmasak, míg a –200 °C-nál alacsonyabb forráspontú, cseppfolyós állapotú gázok (például H2, He, 

Ne) esetében szupervákuum-szigetelés szükséges. 
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3.2.1.1. ábra Forrás: Messer 

A gyártóhelyi kriogén tárolótartályból a cseppfolyós halmazállapotú terméket kriogén folyadékszivattyú 

segítségével egy kriogén szállítótartályba fejtik át. 

A kriogén szállítótartállyal rendelkező tartálykocsi a terméket a felhasználási helyre szállítja. A 

levegőtermékek esetében főleg közúti tartálykocsik végzik a szállítást, míg szén-dioxid szállítására (főleg 

országhatárokon át) vasúti tartálykocsik is használatosak. 

A szállítótartályból a cseppfolyós állapotú terméket a tartálykocsi saját kriogén folyadékszivattyújának 

segítségével a helyi felhasználói kriogén tartályba fejtik át. 

A felhasználói tartályból a termék elvétele folyadék- és gázállapotban is történhet. A többnyire szokásos 

gázállapotú felhasználás esetében a tárolótartályhoz hidegelpárologtató tartozik, amelyből a gáz, a szükséges 

nyomáson, folyamatosan a fogyasztási helyre vezethető. 

A levegőtermékek – oxigén, nitrogén és argon – cseppfolyós halmazállapotban, nyomás alatt történő tárolása a 

felhasználók telephelyén kettős célt valósít meg: 

a gáztárolás leghatékonyabb módját és 

a felhasználó elosztóhálózatával összekapcsolva a biztonság javítását, a palackos kezelés és mozgatás 

kiküszöbölését. 

A gázok ilyen formában való tárolása, tekintve az alacsony (–200 °C-ot megközelítő) közeghőmérsékletet, 

különleges felépítésű és szigetelésű tartályokban lehetséges. A tartály egy kettősfalú nyomástartó edény, 

amelynek belső tartálya a mélyhűtött, cseppfolyósított gáz tárolására szolgál, míg a külső köpeny a hőszigetelést 

biztosítja. A két tartály közti tér perlittel van kitöltve, és vákuum alatt áll. A vákuumérték növelésével (vagyis a 

maradék abszolút nyomás csökkentésével) a hőszigetelés hatékonysága javul. 

A berendezés biztonságos működését, a környezet védelmét két túlnyomás elleni rendszer biztosítja. A belső 

tartály – a kriogén folyadék természetes párolgása útján kialakulható – túlnyomás elleni védelmét a gáztérből 

kivezetett két biztonsági szelep biztosítja. A szelepek egy váltószelepen keresztül vannak felszerelve, amelynek 

három állása van, így vagy egy-egy szelep, vagy egyszerre mindkettő működőképes. Normál esetben a szelep 

középállásban van, az egyszelepes (oldalas) beállítások csak javítás, illetve vizsgálat alatt megengedettek. 

A belső tartály sérülése esetén a köpenytérben is túlnyomás keletkezhet, ami a külső tartályra nézve káros 

következményekkel járhat. Ennek elkerülésére a külső tartály felső edényfenekén egy vákuumvédő egység 

található, mely meghatározott túlnyomás hatására a két köpeny közötti teret szabadra nyitja, és így a gáznyomást 

atmoszferikusra csökkenti. 

A tárolt gáz állapotát két műszerrel lehet ellenőrizni: 
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• A belső tartály nyomását egy (0–40 bar méréstartományú) Bourdon-csöves nyomásmérő mutatja, amelyen a 

megengedett legnagyobb nyomásra piros jelzőcsík hívja fel a figyelmet. 

• A tárolt folyadék mennyiségét egy differenciál-nyomásmérő segítségével lehet megállapítani. A műszer a 

folyadékoszlop hidrosztatikus nyomását méri, amely a gáztöltettől függően van mennyiségi egységre 

kalibrálva. 

Igény esetén a tartályt nyomás- és töltöttség-távlekérdező rendszerrel lehet ellátni. Ez differenciál-

nyomástávadó beépítésével, GPRS telekommunikációval valósítható meg. Ekkor lehetőség nyílik interneten 

vagy mobiltelefonon történő mennyiség- és/vagy nyomáslekérdezésre is. 

A tartályban a mindenkori egyensúlyi hőmérsékletnek megfelelő nyomás alakul ki, így a belső tér nyomását a 

folyadékfelszín természetes párolgása határozná meg. A felhasználói helyen azonban meghatározott 

nyomásértéken kell biztosítani a gáz nyomását, ezért a berendezés egy nyomásszabályzó rendszerrel van 

ellátva. 

A készülék nyomása fokozható, ha a cseppfolyós állapotú gázból egy bizonyos mennyiséget a tartályon kívül 

elpárologtatunk és gázállapotban a tartály gázterébe juttatjuk. Ez az eset a gyakorlatban akkor fordul elő, ha a 

tartályból történő fogyasztás hatására a gáztér olyan mértékben növekszik (és ezáltal a nyomása csökken), amit 

a természetes párolgás már nem képes pótolni. 

A tartályban a nyomás használaton kívül – illetve ha a fogyasztás kisebb, mint a természetes párolgás – a 

hőszigetelés ellenére is egy idő után növekszik. Azért, hogy ez a folyamat megálljon (azaz a gáztér nyomása 

csökkenjen), a gáztérből a kívánt érték eléréséig a gázt a felhasználói hálózatba vezetik. 

A nyomás fokozását és csökkentését szabályozószeleppel valósítják meg úgy, hogy a szelep nyitási és zárási 

- 

és folyadékoldaliak, illetve egy egységbe integráltak. 

 

3.2.1.2. ábra Forrás: Messer 

A tartály töltése közúti tartálykocsiból, az azon levő kriogén folyadékszivattyú segítségével történik. Az átfejtés 

során a két berendezés flexibilis csővel csatlakozik egymáshoz. Az átfejtésre kerülő folyadék egy töltőcsonkon 

keresztül a tartály folyadék- vagy gázterébe juttatható. 
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3.2.1.3. ábra Forrás: Messer 

Alsó (folyadéktéri) töltés esetén a folyadékmagasság növekedésével a gáztér nagysága csökken, így a nyomása 

növekszik. Felső (gáztéri) töltés esetén a tartálykocsiból érkező hidegebb anyag a gáztérben részleges 

kondenzációt idéz elő, így annak nyomása csökken. A töltés módját az átfejtést végző személy határozza meg a 

mindenkori tartálynyomás függvényében. A választás szelepek működtetésével történik. A tartály térfogatának 

95%-áig tölthető, a fennmaradó 5% biztonsági gáztér. Ennek biztosítására a berendezés túlfolyóval van ellátva. 

Amennyiben a folyadék a töltés során ezen megjelenik, a műveletet be kell fejezni. 

A tartálykialakítás cseppfolyós vagy gáz-halmazállapotú felhasználást tesz lehetővé. A gáz-halmazállapotú 

felhasználás esetében a tartályból az elvétel cseppfolyós formában történik, mivel így a nyomás szabályozását 

pontosabban lehet biztosítani, ugyanis folyadékelvétel esetén az egységnyi gázmennyiség elvétele kisebb 

gáztérfogat-csökkenést okoz. A felhasználói hálózatban azonban gázhalmazállapot szükséges, ezért a tartály 

után egy elpárologtatót kell beépíteni. Ez a berendezés tulajdonképpen egy hőátadó bordákkal ellátott 

csőkígyó, amelyben a környezeti hőmérséklet hatására a halmazállapot-változás lezajlik. 

A párologtatórendszer kialakítását meghatározza: 

• a felhasználandó gáz óránkénti mennyisége, 

• a felhasználás időtartama és periodicitása, valamint 

• a környezeti tényezők (hőmérséklet, páratartalom). 
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3.2.1.4. ábra Forrás: Messer 

A bordákon a fogyasztás és időjárás függvényében a környezeti páratartalom hó, illetve jég formájában 

lerakódik, ez azonban bizonyos mennyiségig a folyamat természetes velejárója. Az elpárologtató után egy 

biztonsági szelep, egy mintavételi csonk és egy elzárószelep kerül beépítésre, amely általában az ellátórendszer 

határa is egyben. 
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2.2. Szén-dioxid gázellátó rendszerek 

A szén-dioxid cseppfolyós állapotú tárolása és kezelése az anyag sajátosságai miatt eltér a levegőtermék 

gázoktól. A szén-dioxid-rendszerek általános felhasználási nyomása 8–24 bar (kisnyomású felhasználás), illetve 

50–73 bar (középnyomású felhasználás) tartományban van, így a tárolótartályban a hőmérséklet –46 és +31 °C 

között lehet. 

A szén-dioxid jellemző tulajdonsága, hogy nyomásmentes állapotban (pontosabban a hármasponti nyomás alatt) 

folyadék formájában nem létezik, így ha a folyadék abszolút nyomása 5,18 bar alá csökken, szárazjég (szilárd 

szén-dioxid) keletkezik. Ezen jelenség miatt a cseppfolyós szén-dioxid-rendszerek (tartályok, csővezetékek) 

nyomásmentesítését, feltöltését különös figyelemmel kell végezni (a szárazjég nyomás alatt 

visszacseppfolyósodik, illetve levegőn szublimál, azonban a folyamat lassan történik), mert könnyen „jégdugó” 

keletkezhet bennük. A fenti jelenség hasznosított változata a szárazjéggyártás. 

Régebben hagyományos szigetelésű, hidegálló acélból készült tartályok, kisnyomású (p < 24 bar) tárolók 

kerültek telepítésre. Ezek általában fekvő elrendezésű, hengeres, kosárgörbe edényfenekű készülékek, 

amelyeket a töltöttség meghatározására hagyományos mérlegen helyeztek el. A berendezések szigetelése 

különféle hagyományos anyagokkal történt, és lemezburkolatot kaptak. Az ilyen tárolókban nyári időszakban a 

szigetelés tökéletlensége miatt a nyomás a kívánt érték fölé emelkedhet, amely egy külső hűtőgép segítségével a 

gáztérben elhelyezett hőcserélővel csökkenthető. A téli időszakban, illetve nagy elvétel esetén viszont a nyomás 

csökkenhet, amelyet a folyadéktérben elhelyezett elektromos fűtőszálakkal való melegítéssel, és így a folyadék 

részleges elpárologtatásával lehet növelni. A tartályokból gázalakú és cseppfolyós elvétel is lehetséges. A 

berendezés hátránya, hogy külső energia, szerviz- és karbantartásigénye van, és nagy helyet foglal el. 

Ezen hátrányokat a vákuumszigetelésű tartályokkal küszöbölhetjük ki. Ezek kialakítása hasonló a 

levegőtermék-tartályokhoz, a különbség a töltési és nyomástartó rendszereikben van. 

A szén-dioxid-tartályok töltése két töltőcsővel történik úgy, hogy a folyadékot szivattyúval egy alsó 

(folyadéktér) csonkon keresztül töltjük a tartályba, miközben a töltőszerelvény és a tartály gáztere össze van 

kötve. A kialakítás előnye, hogy az átfejtőszivattyú csak a hidrosztatikai nyomás ellen dolgozik, így kisebb 

teljesítményű meghajtás elégséges, és a tartály veszteség nélkül tölthető. Hátránya, hogy a tartályból 

visszaáramlás van a tartálykocsi felé, így az elszennyeződhet. Ezért egyes, nagy gáztisztaságot megkövetelő 

helyeken csak egycsöves töltést alkalmaznak. Ekkor nagyobb nyomású szivattyú szükséges, illetve előfordulhat, 

hogy a gáztérből a nyomást a szabadtér felé kell elengedni, ami veszteséget jelent. 
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3.2.2.1. ábra Forrás: Messer 

2.3. Tartályos rendszerek telepítési folyamata 

A tartályos ellátórendszerek elhelyezésének jogszabályokban előírt feltételei vannak. Az ellátórendszerek 

telepítését a MKEH Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság engedélyezi a „Létesítési tervdokumentáció” 

alapján. A MKEH a létesítési engedélyezési folyamatba bevonhatja az építésügyi, tűzoltósági, környezetvédelmi 

stb. szakhatóságokat. 

A létesítési engedély megléte után kezdhető a berendezés telepítése, melynek befejezte után a hatóság a 

használatbavételi eljárás során elvégzi a szükséges helyszíni vizsgálatokat, majd megadja a használatbavételi 

engedélyt. A berendezés ezután üzemeltethető. A jogszabályok alapján a nyomástartó edényeket időszakos 

hatósági felülvizsgálatnak kell alávetni. 

Az ellátórendszerek telepítésének körülményei és feltételei: 

Az ellátórendszerek méretezett vasbeton alapokon kerülnek rögzítésre. Az alapok tervezésekor megfontolandó, 

hogy azok mérete egy fokozattal nagyobb legyen, a berendezések esetleges cseréje érdekében. A berendezést 

meg kell védeni a mechanikai sérülésektől, illetve az illetéktelenektől, ezért kerékvetővel, betonlábazattal 

ellátott kerítéssel kell körbevenni. 

Az ellátórendszereket méretezett villámvédelemmel és földeléssel kell ellátni. 

Az átfejtőszivattyúk elektromos ellátásához megfelelő áram szükséges (levegőtermék gázok esetén 3x380 V, 63 

A, szén-dioxid esetén 32 A). 
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Az elhelyezésnél törekedni kell arra, hogy a tartálykocsi minél jobban meg tudja közelíteni a tartály 

töltőcsonkját, mivel a normál átfejtőtömlő hossza 3 m. A tartálykocsi mozgásához a megfelelő minőségű és 

méretű megközelítési út szükséges. 

Nitrogén-, argon- és szén-dioxid-tartályok esetében az épületektől való védőtávolság minimum 0,7 m, 

oxigéntartály esetén a távolság az OTSZ szerint a tartály méretétől és az épület besorolásától függ. 

Az ellátórendszer 5 m-es körzetében nyitott csatornaszem, pincenyílás, helyiségek szellőzőnyílása nem lehet. 

Oxigéntartály esetén a szállító jármű azon része alatt, ahová cseppfolyós oxigén kerülhet, szerves anyagból (pl. 

aszfaltból) készült út nem lehet. 

2.4. Palettankos gázellátás 

A palettankok a szállítható vákuum-szuperszigetelésű nyomástartó edények csoportjába tartoznak, amelyek 

főleg akkor használatosak, ha 

a palackköteg tárolókapacitása a fogyasztási gázigényhez mérten már kevés, viszont a telepített kriogén tartályé 

még túl nagy, vagy 

fajlagosan kismértékű, cseppfolyós halmazállapotú felhasználás szükséges. 

 

3.2.4.1. ábra Forrás: Messer 

Általában 600 liter tárolókapacitású, 600/24 vagy 600/37 típusú, Euro-Cyl gyártmányú palettankokat 

használnak, amelyek a palackkötegek összes űrtartalmával körülbelül egyező geometriai térfogatú, cseppfolyós 

nitrogén, oxigén, argon vagy szén-dioxid tárolására és szállítására alkalmas kriogén tartályok. A palettankok 

négyszögletes szállítókeretben rögzítettek, így egységrakományként – daruval, villástargoncával vagy 

raklapemelővel – könnyen rakodhatók és teherautóval szállíthatók. 

Többnyire a gyártóüzem végzi a töltést saját területén, de ez megoldható a felhasználási helyen is, 

tartálykocsiból. 

A palettankok, a kisméretű kriogén tartályoktól (Dewar-edényektől) eltérően, biztonsági szeleppel határolt 

nyomáson tartalmazzák a mélyhűtött, cseppfolyós állapotú gázterméket, így belőlük – a beépített elpárologtató 

segítségével – folyamatosan 24, illetve 37 bar nyomású gáz és/vagy folyadék vételezhető el, közvetlenül a 

felhasználás helyén. Kapacitásuk maximum 30 m3/h saját elpárologtatóval, de szükség esetén, a teljesítmény 

növelésére, a kilépő ágra külső elpárologtató is csatlakoztatható. 

Előnyük, hogy jól illeszthetők a felhasználási igényhez, de szigetelőképességük gyengébb, mint a telepített 

tartályoké, ezért használaton kívül a nyomás gyorsabban növekszik. 
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Technológiai működésük megegyezik a telepített tartályokéval, de a nyomásfokozó és a gázfelhasználást 

biztosító elpárologtató a két edény közötti vákuumtérben (Euro-Cyl) van elhelyezve. 

 

3.2.4.2. ábra Forrás: Messer 
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3.2.4.3. ábra Forrás: Messer 

Mint látjuk, az anyagsűrűségi viszonyok következtében a forgalomban lévő N2-, O2- és Ar-palettankok tárolási 

kapacitása a szokásos palackkötegekének mintegy négyszerese, és szén-dioxidból is valamivel nagyobb 

mennyiség szállítható palettankban, mint a szokásos palackkötegben. Így a palettankos ellátás a palackos (vagy 

palackköteges) és a tartálykocsis ellátás közti átmenetnek tekinthető. 

2.5. Vákuumszigetelt kriogén szállítótartályok 

Az általában a palettankok űrtartalomméretéig terjedő tárolási kapacitással rendelkező, nagyobb, nyomáshatárolt 

biztonsági szeleppel ellátott, vákuumszigetelt kriogén szállító-tároló tartályokban néhány bar beállítható 

nyomáson tárolják a cseppfolyós nitrogént, illetve ritkábban oxigént vagy argont. 
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A leggyakrabban használt típus kb. 180 liter tárolókapacitású, állóhengeres edény. Cseppfolyós állapotú 

felhasználás esetén az üzemi nyomás általában 1,5 bar, az engedélyezett (max.) nyomás pedig 4 bar (itt mindig a 

nyomásmérőn mérhető túlnyomás értékéről van szó). 

Gázalakú felhasználás is lehetséges, ilyenkor a maximális elvételi nyomás 24 bar, a fogyasztási kapacitás pedig 

levegőtermékek esetében kb. 10 m3/h. 

 

3.2.5.1. ábra Forrás: Messer 
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3.2.5.2. ábra Forrás: Messer 

2.6. A lecke tartalmának összefoglalása 

A leckében a cseppfolyós gázellátás sajátosságaival foglalkoztunk. Külön fejezetben tárgyaltuk a cseppfolyós 

levegőtermék és a szén-dioxid kriogén gázellátó rendszereket. Részletesen bemutattuk a kriogén 

tárolóberendezések szerkezeti felépítését, műszerezettségét, töltését és gázvételezési lehetőségeit. A különböző 

rendszerek kapcsolási rajzain keresztül bemutattuk azok működését. Ismertettük a tartályos ellátás telepítési 

folyamatát. Bemutattuk a palettankos, illetve kisméretű vákuumszigetelt cseppfolyós szállítótartályos ellátási 

módokat és eszközeit. 

3. Gázok biztonságtechnikája 
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3.1. A palackozott gázokra vonatkozó általános szabályok 

A palackozott gázok kezelése, felhasználása során, általános esetben, elsősorban a nagy nyomás jelent 

veszélyforrást. A nagyobb koncentrációban az egészségre káros (szén-dioxid, acetilén és különféle szén-dioxid-

tartalmú gázkeverékek) és a semleges gázok (argon, hélium, kripton, neon, nitrogén, szén-dioxid, xenon és a 

legtöbb ipari gázkeverék) is okozhatnak fulladást, ha zárt térben, nagy mennyiségben kiáramolva a levegőt 

kiszorítják, és így az oxigénkoncentrációt lecsökkentik. 

Az éghető vagy égést tápláló gázok (acetilén, hidrogén és egyes hidrogéntartalmú hegesztési gázkeverékek, 

illetve oxigén és nagy oxigéntartalmú gázkeverékek) esetében ehhez hozzáadódik a tűz- és robbanásveszély. 

Mindezek miatt az ipari gázok kezelésére különös gondot kell fordítani, és a gázokkal végzett munka során a 

balesetek és üzemzavarok elkerülése érdekében a következő általános szabályokat be kell tartani: 

A különböző gáztermékek felhasználása előtt tanulmányozzuk át a termék biztonsági adatlapját! Fokozottan tűz- 

és robbanásveszélyes („A”), valamint tűz- és robbanásveszélyes („B”), 300 kg tömegmennyiséget meghaladó 

gáztermékek tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari és szolgáltatás körébe 

tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végző személyeknek tűzvédelmi szakvizsgával kell 

rendelkezniük. 

Ipari gázpalackok szállítása, tárolása és kezelése során be kell tartani az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 

(OTSZ) 4. része X. fejezetének előírásait: 

Olyan palackot, amelyeken égési nyomok, éles bemetszésű sérülések vagy horpadások láthatóak, nem szabad 

használni. 

A tele és üres palackokat lezárt szeleppel és szelepvédővel kell tárolni, valamint szállítani. 

Csak olyan felszerelést szabad használni, amely alkalmas az adott gáz kezelésére az előre meghatározott 

nyomáson és hőmérsékleten. 

A palackot a káros mechanikai és kémiai hatásoktól védeni kell, hőmérséklete ne emelkedjen 50 °C fölé. 

A palackokat nem szabad zsíros vagy olajos kézzel, vagy ezekkel szennyezett ruhában kezelni, illetve ilyen 

anyaggal tisztítani. 

Éghető gázok palackjainak veszélyességi övezetében ne legyenek gyújtóforrások. 

A gázpalackokat éghető anyaggal együtt tárolni nem szabad. 

Cseppfolyósított, éghető és mérgező gázokkal töltött palackokat álló helyzetben kell készenlétben tartani és 

tárolni. 

A gázpalackok kezelőhelyiségeiben, tárolókban a jogszabályban előírt érvényességű tűzoltó készülékeket kell 

készenlétben tartani. 

Zárt térben kiömlő égő gáz lángját csak akkor kell oltani, ha az feltétlenül szükséges. Minden más tüzet el kell 

oltani. A palackot a tűzből el kell távolítani. Ha ez nem lehetséges, akkor a palackot folyamatosan hűteni kell. 

Gázpalack kezelésekor megfelelő védőruházat használata kötelező, mérgező gázok esetén légzésvédő készülék 

készenlétben tartása kötelező. 

Gázpalacktárolók kialakításánál figyelembe kell venni a gázok sűrűségét. Levegőnél könnyebb gáz kiáramlása 

esetén zárt helyiségben a gáz a magasabban fekvő részeken, a levegőnél nehezebb gáz kiáramlása esetén a gáz a 

padlószinten, a mélyebben fekvő részeken gyülemlik össze. 

Gázpalackokat nem szabad tárolni lépcsőkön, lépcsőházakban, folyosókon, szűk udvarokban, átjárókban, 

garázsokban. 

Szállítás, tárolás és kezelés során a palackok rögzítését biztosítani kell (paletta, lánc vagy heveder segítségével). 

Palettás szállításkor a palettát a gépkocsi platójához kell rögzíteni. A palackokat eldőlés, szétcsúszás ellen a 

palettán belül is hevederrel kell rögzíteni. 
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A gáz elvétele a gázpalackból csak megfelelő nyomáscsökkentővel történhet (kivéve a merülőcsöves, nyomás 

alatt cseppfolyósított gázokat tartalmazó palackokat, amelyekhez nem szabad nyomáscsökkentőt használni). A 

nyomáscsökkentő csatlakoztatásakor ügyelni kell a tömítések sértetlenségére. 

A gázpalackokat tilos másik gázpalackból újratölteni, és védeni kell a gáz visszaáramlásától. 

A gázpalackon található jelzéseket (beütések, címkék) nem szabad megrongálni, megváltoztatni vagy 

eltávolítani. 

Hibás, megrongálódott palackokat nem szabad használni. Ilyen esetben a palackot egyértelműen meg kell 

jelölni, és a gázszolgáltató céggel haladéktalanul egyeztetni kell a további lépéseket. 

 

3.3.1.1. ábra Forrás: Messer 

3.2. Az oxigén használatának biztonságtechnikája 

Az oxigén nem éghető, de az égést táplálja, így az égési (oxidációs) folyamatok oxigéndús levegőben, vagy még 

inkább tiszta oxigénben, sokkal hevesebben játszódnak le, mint atmoszferikus körülmények között. Zárt térben, 

gázszivárgás, gázömlés következtében az oxigén feldúsulása könnyen bekövetkezhet. 

23%(V/V)-nál nagyobb légtéri oxigénkoncentráció esetén fokozott tűz-, illetve robbanásveszéllyel kell 

számolni. 75%-nál nagyobb koncentrációban folyamatosan belélegezve émelygést, szédülést, légzészavart és 

görcsöket okozhat, a tiszta oxigén – főleg atmoszferikusnál nagyobb nyomáson való – belégzésekor pedig 

tüdővizenyő léphet fel. 

Olajjal, zsírral, szerves és egyéb éghető anyagokkal hevesen reagál; a gyulladási hőmérséklet elérése például a 

palackszelep nyitásakor már a súrlódástól is bekövetkezhet. 

Üzemanyagokkal reagálva robbanás következhet be. 

Tűz hőhatására az oxigénpalackok felrobbanhatnak a nyomás emelkedése miatt, és az ezáltal kiszabaduló 

oxigén tovább fokozza a tüzet. Ilyenkor veszélyes égéstermékek is keletkezhetnek. 

Az oxigénpalackokat a fentiek miatt ne kezeljük zsíros, olajos kézzel, és ezzel szennyezett ruhában. Hasonló 

okból a palackszelepek alkatrészeit olajjal, zsírral kenni tilos, és tömítésként csak égéstechnikai vizsgálattal 

oxigénre alkalmas műanyagokat vagy fémet szabad használni. Gázpalackok közelében a dohányzás és nyílt láng 

használata tilos! 

A palack vagy palackköteg szelepét vagy egyéb használati zárószerelvényét lassan nyissuk ki, hogy elkerülhető 

legyen a nyomáslökés. Hirtelen, adiabatikus nyomáslökés következtében nagyon magas hőmérséklet jöhet létre, 

és ez a nagynyomású, tiszta oxigén hatására a szerkezeti anyag kiégését is előidézheti. 
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Elektrosztatikus feltöltődés ellen védekezni kell. Védőfelszerelés, védőruházat, védőkesztyű, védőbakancs 

használata szükséges. 

Tárolás: a palackokat, palackkötegeket, kriogén tárolóedényeket éghető anyaggal együtt tárolni tilos. A 

tárolóeszközöket gyújtóforrástól – beleértve az elektrosztatikus feltöltődés lehetőségét is – távol kell tartani. Az 

előírt tűzoltó eszközök legyenek készenlétben. 

3.3. Éghető gázok palackjainak biztonságos kezelése 

Az éghető gázok és gázkeverékek palackjain az MSZ EN 1089-3 szabvány előírásainak megfelelően a váll 

vörös színe és a termékcímkén lévő veszélyszimbólum jelzi a tűzveszélyességet. 

 

3.3.3.1. ábra Forrás: Messer 

A gyúlékony (éghető) gázok a környezeti levegőbe kerülve gyújtóforrástól (égő cigaretta, hegesztési láng stb.) 

meggyulladnak. 

A dohányzás és nyílt láng használata éghető gázok palackjait használó vagy tároló helyiségekben, illetve külső 

helyek közelében tilos! 

A gyulladási hőmérsékletet a gáz más úton is elérheti, például a palackszelep hirtelen nyitásakor előálló 

súrlódástól, mechanikus vagy elektromos, illetve elektrosztatikus szikrától. Hidrogén esetében a hirtelen 

szelepnyitás különösen veszélyes, mivel a hidrogén hőmérséklete a szokásos egyéb gázoktól eltérően fojtásos 

expanzióval nem csökken, hanem jelentősen növekszik, így a szelepet vagy reduktort szabadra nyitva a 

kiáramló, felmelegedett gáz gyújtóforrás nélkül, magától is könnyen meggyulladhat. 

Rendkívül fontos a rendszer gáztömörsége. Különösen a robbanásvédelmi intézkedéseket kell betartani. Minden 

könnyen éghető anyagot el kell távolítani a lehetséges tűzkeletkezési területről. A gyúlékony gázokkal töltött 

palackok üzembe helyezése előtt az egész lefejtőrendszert inert gázzal át kell öblíteni az esetlegesen jelen lévő 

levegő vagy egyéb égést tápláló gáz eltávolítása érdekében. Ez fordítva is érvényes az üzemen kívül 
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helyezésnél: a rendszerben minden gázmaradékot inert gázzal a veszély kiküszöböléséig fel kell hígítani és el 

kell távolítani. 

A gyúlékony (éghető) gázok, esetünkben a hidrogén, levegővel, illetve oxigénnel az adatlapon megadott 

koncentrációhatárok között robbanó gázelegyet képez, ami azt jelenti, hogy az ilyen gázelegyben (például a 

légtérben) gyújtóhatásra – amely például elektrosztatikus szikra is lehet – láncreakciószerű robbanás következik 

be. 

Robbanási határkoncentrációk közötti vagy azt megközelítő összetételű gázkeveréket ezért palackozni is 

szigorúan tilos! 

Bár a lézerek üzemeltetésénél nincs szükség acetilénre, ennek ellenére fokozottan veszélyes volta miatt 

biztonságtechnikájával külön foglalkozunk. 

Az acetilén rendkívül gyúlékony, robbanásveszélyes, levegőnél könnyebb gáz. Tűzveszélyességi osztálya „A”, 

vagyis fokozottan tűz- és robbanásveszélyes (a termékjelölő címkén megjelenő veszélyszimbólumot a 

termékadatlap tartalmazza). Levegővel keveredve – a vonatkozó koncentrációhatárok között (lásd 

termékadatlap) – robbanóelegyet képez. Tökéletlen égése esetén szén-monoxid keletkezhet. Spontán 

robbanásszerű újragyulladás lehetséges. 

Mivel a kritikusnál nagyobb szabad térfogatban már kis túlnyomáson is robbanásveszélyes, porózus masszával 

töltött palackban, nyomás alatt, oldott állapotban szállítják és tárolják. Az oldószer általában aceton, de főleg 

palackkötegek esetében a kevésbé illékony dimetil-formamidot is használják. 

A palackmassza sérülése vagy például a megengedettnél magasabb hőmérséklet esetén az acetilén önbomlása 

következhet be, amely láncreakciószerű robbanáshoz vezethet. 

Acetilénbomlás kezdetekor a palack melegszik és/vagy füst távozik a szelepből. Ilyenkor, a bomlás gyanújakor 

is, a palack szelepét azonnal el kell zárni. A palackot védett helyről intenzíven kell hűteni. Ha a palack 

felmelegedése nem akadályozható meg, akkor fennáll a felrepedés veszélye. A környezetet ki kell üríteni, és 

értesíteni kell a tűzoltóságot. A robbanás elkerülésére szóba jöhet a palackköpeny kilyukasztása mesterlövész 

közreműködésével. 

Gázömlés/szivárgás esetén, ha lehetséges, a gázömlést/szivárgást meg kell szüntetni. A palackokat el kell 

távolítani vagy védett helyről vízzel kell hűteni. Tűz esetén a kiömlő gázt csak akkor kell oltani, ha az feltétlenül 

szükséges. Minden más tüzet el kell oltani. 

A porózus masszával kitöltött disszugáz- (acetilén-) palackokban biztonságtechnikai okokból az acetilén 

acetonban oldott állapotban van, így felhasználáskor mindenképpen acetongőzzel telített gázt kapunk. Normális 

elvételi körülmények között folyékony fázisú aceton általában nem távozik, de optimális acetontartalom esetén 

is előfordulhat, hogy a szelep nyitásakor a gáz folyékony acetont is kinyom. Acetonra érzékeny helyeken 

célszerű a nyomáscsökkentő reduktor után cseppfogót felszerelni. A palack gáznyomása erősen függ a 

hőmérséklettől és az aceton mennyiségétől, így a töltöttség csak nyomás alapján nem állapítható meg. Az 

acetilén a levegővel tág határok között robbanásveszélyes elegyet alkot, ezért a levegő palackba kerülésének 

elkerülésére a palackot 1 bar túlnyomás alá üríteni veszélyes lehet. 

Nem szabad megengedni a palackok leesését vagy egymáshoz ütődésüket. A szelepsapka maradjon a palackon a 

használatbahelyezésig. Használaton kívül a szelepek legyenek elzárva. Védőfelszerelés (védőruházat, 

védőkesztyű, védőbakancs) használata szükséges. 

Szikrát okozó, például acél szerszámokat ne használjunk! 

Rézzel, higannyal és ezüsttel az acetilén robbanásra hajlamos acetilidet képez, ezért a gázzal érintkező 

szerelvényekben, készülékekben ezeket a fémeket és 70%-nál nagyobb réztartalmú ötvözeteket nem szabad 

használni. 

A palack vagy palackköteg telítettségének a szelep megnyitásával történő ellenőrzése és általában a 

palackszelep megnyitása mindenféle nyomáscsökkentő vagy nyomásmérő közbeiktatása nélkül rendkívül 

veszélyes, ezért szigorúan tilos! 
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A szelep megnyitása ugyanis a masszából felhozza a folyékony acetont, amely csak lassan oszlik el ismét, 

illetve a kiáramló nagy sebességű aceton sztatikus feltöltődéshez vezethet, ami könnyen begyújthatja a kiáramló 

gázt. 

Az acetilén minimális gyulladási energiája 0,011 mWs. A felhozott és el nem oszlott aceton már nem teszi 

lehetővé a megfelelő munkavégzést az adott palackkal vagy palackköteggel. 

A gázpalackok tárolása talajszinten vagy talajszint felett történjen. A palacktároló padozat vízszintes, 

egyenletes, csúszásmentes és megfelelő teherbírású legyen. A tárolóhely hűvös, száraz, jól szellőző, közvetlen 

napfénytől mentes legyen. Hőtől, gyújtóforrástól, oxidáló gázoktól és más tűzveszélyes anyagoktól a palackokat 

távol kell tartani. A gázpalackok hőmérséklete ne lépje túl az 50 °C-ot. 

Tárolásuk, készenlétben tartásuk csak álló helyzetben történhet. Éghető és égést tápláló gázokkal töltötten 

legfeljebb 150 db palackot szabad együtt tárolni. A gázpalackokat éghető anyaggal együtt nem szabad tárolni. 

Illetéktelenek belépését ki kell zárni, a megfelelő feliratok, táblák elhelyezéséről gondoskodni kell. Az előírt 

tűzoltó eszközöket készenlétben kell tartani. 

3.4. Szén-dioxid és semleges gázok veszélyforrásai 

A szén-dioxid csak nagy koncentrációban káros az egészségre, és fulladást főleg akkor okozhat, ha nagyobb 

mennyiségben, zárt térben kiömölve kiszorítja a levegőt, és így az oxigénkoncentrációt lecsökkenti. Ennek 

veszélye különösen azért áll fenn, mert sűrűsége sokkal nagyobb, mint a levegőé, így az alsó légtérben 

helyezkedik el. 

A másik veszélyforrás az, hogy a tárolt szén-dioxid mindenképpen folyadékállapotban van (a palackokban 

nagyobb, a környezetinél alacsonyabb hőmérsékletű, hőszigetelt tartályokban kisebb túlnyomáson), és kiömlése 

esetén, gázzá alakulva, az eredetinél sokkal nagyobb teret tölt ki. 

Ehhez hozzájárul még nagy fojtóeffektusa (lásd az 1. fejezetben és a termékadatlapon), amelynek 

eredményeképpen erős hűtőhatás jön létre, ami a fulladás mellett még fagyási sérüléseket is okozhat. 

A szén-dioxid-palackok esetében a megengedett tárolási határhőmérséklet túllépése is veszélyesebb, mint a 

permanens gázok esetében, mivel a gáz folyadék-, illetve szuperkritikus állapotban van, így a hőmérséklet 

növekedésével a nyomás erősebben nő (lásd még az 1. fejezet megfelelő részét). 

A szén-dioxid-palackokat csak álló helyzetben használjuk. Folyadékelvétel csak merülőcsöves palackból 

végezhető, és ehhez nem szabad nyomáscsökkentőt használni. 
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3.3.4.1. ábra Forrás: Messer 

A többi semleges gáz, azaz a nitrogén és a nemesgázok esetében főleg a nagy nyomással kapcsolatos 

veszélyforrásokat kell figyelembe venni, palackjaik kezelésére és tárolására tehát a már felsorolt általános 

szabályok érvényesek. Ilyenek például, hogy az 50 °C-os tárolási határhőmérsékletet a veszélyes 

nyomásnövekedés megelőzésére ne lépjük túl, vagy hogy a palackszelepet, illetve más zárószerelvényt óvatosan 

nyissuk ki. 

3.5. Intézkedések nem üzemszerű gázkiáramlás esetén 

Tömítetlenség miatt fellépő gázszivárgás esetén a palackszelepet, illetve a palackköteg kimeneti szelepét el kell 

zárni. Ha nem szűnik meg a gázkiáramlás, a palackot (palackköteget) a szabadba kell vinni biztonságos helyre, 

és ott kell kiüríteni. 

Ha az ellátás nem palackos, akkor mindenekelőtt a tárolóberendezés (például kriogén tartály) kimeneti szelepét 

kell elzárni. 

Ha zárt térben a tömítetlenség miatt égő gáz kerül a helyiségbe, és az égést szelepzárással nem lehet 

megszüntetni, akkor – amennyiben a körülmények ezt lehetővé teszik – hagyni kell a lángot égni, amíg el nem 

alszik. A láng eloltása esetén a helyiségben feldúsulna az éghető gáz, ami robbanáshoz vezethet. 

Acetilén- (disszugáz-) kiáramlás esetén a palackot vízsugárral folyamatosan hűteni kell, és ha nem sikerül a 

gázt elzárni, meg kell próbálni a palackot eltávolítani (lásd még az előzőekben az acetilénpalackokra vonatkozó 

részt). 

Szabadban a lángot el lehet oltani, viszont a palackot folyamatosan vízzel kell hűteni addig, ameddig a 

felmelegedés meg nem szűnik. 

3.6. Cseppfolyós nitrogén és nemesgázok biztonságtechnikája 

A cseppfolyós állapotú kriogén gázok, vagyis a cseppfolyós oxigén, nitrogén és nemesgázok hőmérséklete a 

tárolási nyomásnak megfelelő forrásponttal egyezik, vagyis ha a xenont is beleszámítjuk, akkor atmoszferikus 

nyomáson –108 °C (Xe) és –269 °C (He) között van. A veszélyforrások egy része ebből a környezetinél sokkal 

alacsonyabb hőmérsékletből származik. 

A cseppfolyós állapotú gázokkal való közvetlen érintkezés fagyásokat, illetve fagyásos égési sérüléseket 

okozhat. 

Sérülések ellen védekezzünk megfelelően kiválasztott, természetes anyagból készült egyéni védőruházattal és 

védőfelszereléssel (kézvédelem, arcvédelem, védőcipő). Éghető cseppfolyósított gázok esetén antisztatikus talpú 

cipőt kell hordani. Ha éghető cseppfolyósított gázok elpárolognak, tűz- és/vagy robbanásveszély alakulhat ki, 

mivel a levegővel tűz- vagy robbanásveszélyes keveréket képeznek. 

Cseppfolyósított gázokkal végzett tevékenységek során jelentős gázmennyiség keletkezhet. Zárt térben 

mesterséges szellőzőberendezéssel kell gondoskodni a keletkező gázmennyiség elvezetéséről. A keletkező nagy 

mennyiségű gáz kiszorítja a levegő oxigénjét, ami fulladáshoz vezethet. 

A semleges gázok, mint pl. a nitrogén, az argon és a hélium szagtalanok, színtelenek és íztelenek, ezért 

természettől fogva csalókák abban a tekintetben, hogy nem jelzik jelenlétüket és a helyi légkör 

oxigénkoncentrációjának csökkenését. Nem felkészült személy számára az inert gázok oxigéncsökkentő és 

fulladáshoz vezető hatása mindenféle előzetes fiziológiai jelzés nélkül következik be, a hatás nagyon gyors 

lehet, elegendő pár másodpercnyi nagyon alacsony oxigénkoncentráció is. Az illető egyszerűen nem veszi észre, 

hogy elájul. Oxigénszegény légkörben töltött hosszabb idő esetén az oxigénhiány jelei a következők: 

• gyors légzés és légszomj, 

• gyors kifáradás, 

• hányinger és hányás. 

A csökkent oxigéntartalom hatásai többnyire a következők: 
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3.3.6.1. ábra Forrás: EIGA 

Az oxigén az egyetlen gáz, mely fenntartja az életet: az általunk belélegzett levegő oxigéntartalma általában 

21%. Az oxigéntartalom 21% alá csökkenését minden esetben veszélyesnek kell tekinteni, és megfelelő 

óvintézkedéseket kell tenni! 

3.7. A cseppfolyós oxigén biztonságtechnikája 

A cseppfolyós oxigén különösen tűzveszélyes, mivel az atmoszferikus nyomású oxigéngázhoz képest több mint 

800-szoros koncentrációban tartalmazza az oxigénmolekulákat. A cseppfolyós oxigénnel átitatott porózus 

éghető anyagok (például fa, faszén, aszfalt) gyújtóforrás (hegesztési szikra, eldobott parázsló cigarettacsikk stb.) 

hatására robbanóanyagként viselkednek. 

Cseppfolyósított gáztermékek felhasználása során megfelelően kiválasztott hidegálló anyagokból gyártott 

berendezéseket alkalmazzunk. Különös gondot kell fordítani a szerkezeti anyagok, tömítőanyagok 

megválasztására, mivel a fémek egy része – például a szénacélok – és a műanyagok nagy része rideggé válik, 

ami nyomás alatti készülékek esetében repedéshez, tömítetlenséghez, sőt robbanáshoz is vezethet. 

Szerkezeti anyagként például a rozsdamentes acél, valamint a réz és az alumíniumötvözetek, tömítőanyagként 

pedig a fém–fém tömítésen kívül főleg a fluorozott polimerek, mint például a poli-tetrafluor-etilén alkalmasak. 

Az olajjal vagy zsírral szennyezett berendezések és anyagok könnyen meggyulladhatnak, és robbanásszerű 

hevességgel égnek oxigéndús atmoszférában. A nem megfelelő anyagválasztás vagy nem megfelelően tisztított 

anyagok oxigénes közegben komoly baleseteket okozhatnak. 
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3.8. Gázok, gázpalackok, nyomástartó berendezések jogszabályai 

A teljesség igénye nélkül az alábbiakban az ipari gázok biztonságos kezelésével valamilyen kapcsolatban lévő, 

Magyarországon érvényes fontosabb jogszabályokat, előírásokat, szabványokat sorolunk fel, amelyeken kívül az 

egyes részterületeken még további előírások, szabványelőírások is érvényesek. 

Gáz- és Olajipari Műszaki Biztonsági Szabályzat (GOMBSZ) 

Gázpalack Biztonsági Szabályzat (GBSZ): 14/1998. (XI.27.) GM rendelet. Szabályozza a gázpalackok 

gyártásának, behozatalának, vizsgálatának műszaki feltételeit, a töltet, a töltés és a felhasználás 

biztonságtechnikai követelményeit. 

9/2008. (II.22.) ÖTM rendelet: Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) 4. rész, X. fejezet: Ipari gázpalackok 

szállítása, tárolása és kezelése 

9/2001. (IV.5.) GM rendelet a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és 

megfelelőség-tanúsításáról 

63/2004. (IV.27.) GKM rendelet a nyomástartó és töltőlétesítmények műszaki-biztonsági felügyeletéről 

Nyomástartó Berendezések Műszaki-Biztonsági Szabályzata (NYBMBSZ) 

8/2003. (II.19.) GKM rendelet a szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és 

megfelelőség-tanúsításáról 

MSZ EN ISO 11114-1: Szállítható gázpalackok. Gázpalack és palackszelep szerkezeti anyagainak 

megfelelősége a gáztöltetnek. 

Egyéb jogszabályok 

Veszélyes anyagok kezelésével kapcsolatban általában: 

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 

44/2000. (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes 

eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól és módosító rendeletei 

A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK 

rendelet (REACH) 

Munkavédelemmel kapcsolatban: 

A többször módosított 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 

Egyéni védőeszközökre vonatkozó 89/686/EGK tanácsi irányelv 

Veszélyes hulladékkal kapcsolatban: 

2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról 

Vízszennyezéssel kapcsolatban: 

220/2004. (VII.22.) Korm. r. a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól 

Tűzvédelemmel kapcsolatban: 

9/2008. (II.22.) ÖTM rendelet: Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ). Meghatározza a tűzvédelemmel, 

tűzmegelőzéssel kapcsolatos előírásokat, az egyes anyagok tűzveszélyességi osztályba sorolásának kritériumait, 

az egyes anyagokra vonatkozó tűztávolságokat stb. 

Szállítással kapcsolatban: 

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR)I. és II. kötet 
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Az EIGA szállítási előírásai 

3.9. Jelölések és veszélyforrások 

Az ipari gázok biztonságos szállítása szempontjából kiemelt fontosságúak a veszélyességi típust jelző színes 

címkéken feltüntetett szimbólumok, akár palackozott, akár kriogén tartályban lévő mélyhűtött cseppfolyós 

formáról van szó. Ezeknek az alábbi jelzéseknek az alkalmazását az ADR (Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti 

Szállításáról szóló Európai Megállapodás) és EIGA (Európai Ipari Gáz Szövetség) dokumentumok is 

szigorúan előírják, mivel már ránézésre felhívják a figyelmet a veszély típusára. 

 

3.3.9.1. ábra Forrás: Messer 

A mélyhűtött, cseppfolyós halmazállapotban szállított gázok esetében ezekhez a gázfajta kémiai-fiziológiai 

tulajdonságaiból fakadó veszélyforrásokhoz tartozik még az alacsony hőmérséklet hatásából következő 

fagyásveszély, valamint annak veszélye, hogy hő hatására (például a hőszigetelés hibája esetén) a tartályban a 

nyomás erősen megnőhet, ami robbanást idézhet elő. A cseppfolyós oxigén esetében ezenkívül például 

figyelembe kell vennünk, hogy annak sűrűsége majdnem három nagyságrenddel nagyobb a légköri nyomású 

oxigénénél, így ennek folytán a tűzveszély is fokozott. 

A gyúlékony (éghető) gázok közé tartoznak a katalógusokban ismertetettek közül az acetilén és a hidrogén, a 

gázkeverékek közül pedig a nagyobb hidrogéntartalmú formálógázok és a hidrogént tartalmazó hegesztési 

védőgázok. 
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Oxidáló gáz katalógusban egyedül az oxigén szerepel, míg az összes többi gáz és gázkeverék a semleges gázok 

közé sorolható. 

A mérgező gázokhoz csak egyes új típusú lézer rezonátorgázok tartoznak, szén-monoxid-tartalmuk miatt. 

3.10. Egyszerű biztonsági szabályok palackos gázok szállítására 

A palackos gázokat csak megfelelően rögzítve, jól elzárt szeleppel és a rendszeresített palacksapkával szabad 

szállítani. A palacksapka fontos feladatot lát el, védi a szelepet a fizikai behatásoktól, amelyek a szelepet érhetik 

szállításkor vagy rakodáskor. 

Indulás előtt a palackról a nyomáscsökkentőt és egyéb szerelvényeket le kell szerelni. Előforduló hiba, hogy 

rövid szállítási távolságokra az oxigénpalackot a nyomáscsökkentővel együtt elfektetik. A palackok szállításkor 

fokozott igénybevételnek, rázkódásnak lehetnek kitéve, ami tönkreteheti a nyomáscsökkentőt. További 

veszélyforrás lehet, hogy kanyarodáskor a nem kellően rögzített palack elmozdulhat és a nyomáscsökkentő 

megsérülhet. Ha a nyomáscsökkentő a primer (nagynyomású) oldalon sérül meg, az a nagynyomású 

gázkiáramlás következtében a palack elszabadulását is okozhatja. 

Fontos szempont, hogy a szállító jármű nyitott, illetve jól szellőztethető vagy gázszállításra tervezett jármű 

legyen. A zárt járművel vagy személygépkocsival szállított palackok esetében számolni kell a gázszivárgással. 

Egy rosszul záró szelep a palack tartalmának kiáramlásához vezet, ami zárt térben, például semleges gázok 

esetében, kiszoríthatja a levegőt. Ez rosszullétet, szélsőséges esetben ájulást okozhat. Oxigénszivárgás esetében 

fokozott tűz- és robbanásveszély keletkezik, ezért célszerű a gázszállító járműveket gázbiztos válaszfallal 

ellátni, amely elválasztja a sofőrt a rakománytól. 

Az acetilén-, propán-, propán-bután- és szén-dioxid-palackok szállítása csak függőleges helyzetben ajánlatos, 

mivel a szén-dioxid, propán- vagy propán-bután gáz cseppfolyós, illetve az acetilén acetonban vagy DMF-ben 

oldott állapotban van, így fennáll a veszélye, hogy a szelepen keresztül kiszivárogva robbanó, illetve fojtó 

atmoszférát képeznek. 

A palackszállító járműveken a palackokon kívül mást szállítani tilos. A palackokat szállító járműben és 5 

méteres környezetében tilos a dohányzás és a nyílt láng használata. A gázszállítmánnyal egyenesen a 

célállomásra kell hajtani, ahol a megérkezést követően azonnal ki kell rakodni a megfelelő palacktárolóba. 

Személygépkocsis vagy kis teherautós szállítás esetén nem szabad a palackokat a csomagtartóban hagyni! 

 

3.3.10.1. ábra Forrás: EIGA 

Vészhelyzetben, balesetkor vagy például más okból észlelt gázszivárgás, illetve gázömlés esetében (palackos 

vagy kriogén szállítótartályos szállítás esetében egyaránt), ha lehetséges és biztonságos, próbáljuk a járművet 
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elszigetelt helyre vezetni, és értesítsük a gázszolgáltató céget, valamint a helyzetnek megfelelő intézményt 

(Tűzoltóság/Mentők/Rendőrség). Ha a szivárgás, illetve gázömlés szelepen vagy szelepeken keresztül történik, 

és megközelítésük biztonságos, kíséreljük meg elzárni azokat. 

Az egyes gázok, gázkeverékek biztonságos szállítására, illetve az ezzel kapcsolatos veszélyekre és szükséges 

intézkedésekre vonatkozóan e fejezeten kívül a vonatkozó termékadatlapokon vagy az ipari gázokat 

forgalmazók honlapján is megtalálható biztonsági adatlapokon találhatunk további információkat. 

3.11. A lecke tartalmának összefoglalása 

Ebben a leckében a gázok biztonságtechnikai kérdéseit jártuk körül. Az általános szabályok ismertetését 

követően foglalkoztunk az oxigén, az éghető gázok (hidrogén, acetilén), a szén-dioxid és a semleges gázok 

biztonságtechnikai kérdéseivel. Összefoglaltuk azokat az intézkedéseket, amelyeket nem üzemszerű 

gázkiáramlás esetén kell megtenni. Külön fejezetekben tárgyaltuk a cseppfolyós nitrogén és a nemesgázok, 

valamint az oxigén biztonságtechnikáját. Egy csokorba szedtük a témához tartozó jogszabályokat. Végezetül a 

biztonságos szállítással, a jelölésekkel és szállítási szabályokkal kapcsolatos ismereteket rendszereztük. 

3.12. A modul tartalmának összefoglalása 

Ebben a modulban megismerkedtünk a gázpalackok fajtáival, a színjelölés, a termékjelölő címkézés és 

palackbeütés rendszereivel. Foglalkoztunk a palackszelepek különböző fajtáival, csatlakozásaival, a sűrített 

gázok, az acetilén- és szén-dioxid-palackok jellegzetességeivel. Összefoglaltuk a különböző palackos gázellátási 

módokat az egyedi palackos felhasználók ellátásától a battériás ellátásig. 

A modul következő részében a cseppfolyós gázellátás sajátosságaival foglalkoztunk. Külön fejezetben 

tárgyaltuk a cseppfolyós levegőtermék és a szén-dioxid kriogén gázellátó rendszereket. Részletesen bemutattuk 

a kriogén tárolóberendezések szerkezeti felépítését, műszerezettségét, töltését és gázvételezési lehetőségeit. A 

különböző rendszerek kapcsolási rajzain keresztül bemutattuk azok működését. Ismertettük a tartályos ellátás 

telepítési folyamatát. Bemutattuk a palettankos, illetve a kisméretű vákuumszigetelt cseppfolyós szállítótartályos 

ellátási módokat és eszközeit. 

A modul végén a gázok biztonságtechnikai kérdéseit jártuk körül. Az általános szabályok ismertetését követően 

foglalkoztunk az oxigén, az éghető gázok (hidrogén, acetilén), a szén-dioxid és a semleges gázok 

biztonságtechnikai kérdéseivel. Összefoglaltuk azokat az intézkedéseket, amelyeket nem üzemszerű 

gázkiáramlás esetén kell megtenni. Külön fejezetekben tárgyaltuk a cseppfolyós nitrogén és a nemesgázok, 

valamint az oxigén biztonságtechnikáját. Egy csokorba szedtük a témához tartozó jogszabályokat. Végezetül a 

biztonságos szállítással, a jelölésekkel és a szabályokkal kapcsolatos ismereteket rendszereztük. 
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4. fejezet - Önellenőrző feladatok 

1. Önellenőrző feladatok 

Feladatok 

melleklet/feladatok.pdf
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C. függelék - Fogalomtár 

gázpalack: fémből készült, henger alakú, elzárószeleppel ellátott nyomástartó edény 

EIGA: Európai Ipari Gáz Szövetség 

ADR: Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás 

RID: Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat 

UN szám: az áruosztályokban minden tételhez a veszélyességére utaló szám 

színjelölés: a gázpalackok vállrészének meghatározott szabályok alapján történő színezése 

termékjelölő címke: a termék azonosítására, veszélyességére, mennyiségére, megnevezésére, a 

gyártóra/forgalmazóra vonatkozó adatokat és megjegyzéseket tartalmazó címke 

palackbeütés: a palackok vállrészére beütött adatok 

taratömeg: a palack vagy köteg gáztöltet nélküli tömege 

palackköteg: 12 vagy 20, elzárószelep nélküli, párhuzamosan kapcsolt palackból összeállított, központi 

szeleppel rendelkező egység 

porózus massza: az acetilénpalackban található, apró porozitásokat tartalmazó, kiégetett szilárd anyag 

disszugázpalack: acetiléngázt oldott formában tároló palack 

hasadótárcsa: biztonsági okokból a szén-dioxid-palackszelepek szerkezetében használt szerkezeti elem 

bulk: nagymennyiségű gázellátás 

battéria: egy főszeleppel ellátott palackkötegcsoport, amely rendszerint járművontatmányként (tréler) jut el a 

felhasználóhoz 

hidegelpárologtató: cseppfolyós gázok gáz-halmazállapotú termékké történő átalakítását szolgáló egység 

kriogén gáz: alacsony hőmérsékleten cseppfolyósított gáz 

kriogén tartályok: levegőgázok cseppfolyós állapotú tárolására szolgáló tartályok 

vákuumszigetelésű tartályok: kettősfalú tartályok, amelyek a belső és külső fal között perlitet tartalmaznak, 

amelyet kivákuumoznak 

palettank: szállítható vákuumszigetelésű elpárologtatóval rendelkező nyomástartó edény 
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