Čisté plyny
Zásobovanie podľa potrieb a najvyššia kvalita

Messer disponuje rozsiahlym dodávateľským programom čistých plynov od A ako argón po X ako xenón.
Tento program siaha od „vzdušných plynov“ (dusík,
kyslík a argón), kysličníka uhličitého, kysličníka
uhoľnatého, vodíka, ušľachtilých plynov (hélium, neón,
kryptón a xenón) až po najdôležitejšie organické (napr.
metán, etán, etylén, acetylén, ...) a anorganické plyny
(napr. amoniak, chlór, kysličník siričitý, ...).

Požiadavky na čistotu plynov určujú príslušné aplikácie. Keďže sú extrémne rozmanité, ponúka Messer
väčšinu najčistejších plynov vo viacerých odstupňovaných kvalitách. Všetky potrebné informácie pre
špecifikáciu plynov a použiteľné veľkosti zásobníkov
sú uvedené v platných produktových listoch. Pri voľbe
„vhodného“ produktu Vás radi podporíme.

Plnička najčistejších plynov

Plnenie najčistejších plynov

Kvalita produktov

Pri plnení plynov vysokej čistoty musia byť na rozdiel
od plynov technickej kvality dodržané osobitné
opatrenia. Tieto začínajú starostlivým ošetrením
zásobníkov. Oceľové fľaše sa k tomuto účelu spravidla
pred prvou náplňou príp. po opakovanej skúške z
vnútra pieskujú. Tento proces vytvára nekorodujúci
hladký povrch. Zásobníky sa doplnkovo upravujú tým,
že sa ohrievajú v špeciálnej peci a viackrát vyplachujú
čistým dusíkom. Toto odstraňuje prípadné zvyškové
znečistenia na vnútornej ploche, predovšetkým
vlhkosť. Pred naplnením je okrem toho možné
odčerpať fľaše vákuovým čerpadlom priamo na
plniacom zariadení.

Kvalita sa určuje čistotou príp. druhom a maximálnym
obsahom cudzích podielov. Obsah cudzích podielov
sa pritom udáva väčšinou ako objemový podiel v
ppmv („volume parts per million“).
Pre jednoduché označovanie kvality produktov sa
presadil systém „bodového zobrazovania“, ktorý udáva
počet „deviatok“, v ňom čistotu plynov v percentách a
prvá z „deviatok“ rôzne desatinné miesto. Tak sa napr.
čistota 99,9995 % skracuje na „5.5“, pričom je súčet
špecifikovaných cudzích podielov maximálne 5 ppmv.

Prísny manažment kvality sleduje kvalitu suroviny,
všetky výrobné kroky a kontroluje dodržiavanie
špecifikácií. Opatrenia siahajú podľa procesu plnenia a
kvalitatívnych požiadaviek od analýzy šarže až po
analýzu jednotlivých fliaš.

Ktoré cudzie podiely sú obsiahnuté v príslušnom plyne

najvyššej čistoty, závisí hlavne od procesu výroby a
čistenia plynu. Pre užívateľa je však oveľa významnejšia špecifikácia rušivých súčastí v jeho aktuálnom
procese. Voľba špecifikovaných cudzích podielov sa
riadi preto podľa rušivých cudzích podielov v typických aplikáciách plynov, väčšinou sú to napr.
vlhkosť, súčasti vzduchu (kyslík a/alebo dusík),
uhľovodíky alebo kysličník uhoľnatý a kysličník
uhličitý).
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Produktové listy
Vždy podľa druhu plynu, kvalitatívnych požiadaviek a
množstevnej potreby sú pre najčistejšie plyny k
dispozícii rôzne kvality plynu a veľkosti obalov. Tieto
siahajú od litrových tlakových nádobiek až po zväzky
fliaš. Všetky relevantné informácie o našich produktoch, predovšetkým špecifikácie a štandardné disponibilné veľkosti zásobníkov sú prehľadne zostavené v
príslušnom produktovom liste. Príslušný obsah plynu
je pritom uvedený v m3 (pri 15 °C a 1 bar) príp. kg. Pre
príslušný plyn tam okrem toho nájdete krátky súpis
fyzikálnych veličín a upozornenie na pripojenia
ventilov ako aj odporúčané armatúry.

Karty bezpečnostných údajov
Karty bezpečnostných údajov sú podstatný nástroj pre

bezpečné používanie látok a zmesí. Podľa vyhlášok
REACH a GHS/CLP obsahujú informácie o každom
produkte, ako napr. vlastnosti a nebezpečenstvá ako aj
pokyny pre manipuláciu, likvidáciu a prepravu
produktu. Okrem toho obsahujú karty bezpečnostných údajov pokyny pre prvú pomoc a opatrenia pre
likvidáciu požiarov ako aj obmedzenia a sledovanie
expozície.

Technické listy
Ďalšie informácie o čistých plynoch môžete zistiť z
technických listov, v ktorých sú pre Vás zostavené
vlastnosti, podstatné fyzikálne údaje, ako aj zlučiteľnosti látok príslušného plynu. V prípade otázok nás,
prosím kontaktujte!
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Tlakové nádoby na stlačené
plyny
V nasledovnej tabuľke sú uvedené niektoré smerné

hodnoty pre rozmery a obsahy plynov niektorých
typických tlakových nádob. Uvedená skrátená forma
pre pomenovanie formy dodávky opisuje tlakové
nádoby podľa:
• druhu (F: fľaša, B 12: zväzok s 12 fľašami)
• geometrického objemu (v litroch)
• materiálu (bez údaja: oceľ, Alu: hliník)
• plniaceho tlaku (napr. 200 bar)
F50 200 bar znamená napríklad oceľovú fľašu s

Tlaková fľaša (obal)

geometrickým objemom 50 l a plniacim tlakom 200
bar. Okrem toho je - v závislosti od druhu plynu množstvo špeciálnych tlakových fliaš, napr. fľaše s
náplňou (pre acetylén) alebo sudy a podobne pre
niektoré organické a anorganické plyny.

Duplexné zväzky
Veľa inštalácií u zákazníkov je dimenzovaných na tlak
200 bar. Aby mohli napriek tomu využívať prednosti

pobjem plynu

vonkajší priemer

dĺžka

Váha obalu

m3

mm

mm

kg

F 2 200 bar

0,4

100

350

2,5

F 5 200 bar

1,0

140

440

5,5

F 10 200 bar

2

140

810

12

F 20 200 bar

4

204

790

25

F 20 300 bar

6

204

815

39

F 50 200 bar

10

229

1500

57

F 50 300 bar

15

229

1488

71

F 2 Alu 200 bar

0,4

102

390

2,6

F 5 Alu 200 bar

1,0

140

525

6,5

F 10 Alu 200 bar

2

140

995

11

F 20 Alu 200 bar

4

204

940

23,4

F 40 Alu 200 bar

8

229

1455

46

F 50 Alu 200 bar

10

250

1530

57,5

B 12 x F 50 200 bar

120

B 12 x F 50 300 bar
MegaPack 4 (B4 x F 150 200 bar)

L 990 / B 750 / H 1838

920

180

L 990 / B 750 / H 1838

1.100

120

L 870 / B 880 / H 2.260

1.020

MegaPack 4 (B4 x F 150 300 bar)

180

L 870 / B 880 / H 2.260

1.020

MegaPack 6 (B6 x F 150 200 bar)

180

L 1.240 / B 880 / H 2.260

1.530

MegaPack 6 (B6 x P 150 300 bar)

270

L 1.240 / B 880 / H 2.260

1.530

Typické údaje tlakových fliaš

napájania 300 bar ponúka Messer duplexné systémy.
Tieto 300 barové zväzky sú vybavené integrovanou
redukciou tlaku na hodnotu pod 200 bar a tým môžu
byť bez ďalších opatrení pripojené na jestvujúce
inštalácie 200 bar.

Označenie
Označenie nádrží sa uskutočňuje kombináciou
vzorkovania fliaš, nálepkou na prírube príp. telese fľaše
ako aj farbou príruby fľaše špecifickou pre druh
nebezpečenstva príp. plynu.
Najdôležitejšie označenie rozhodujúce pre prepravu a
aplikáciu sú nálepky na prírube a tele fľaše, ktoré
obsahujú záväzné údaje o plyne a možných ohrozeniach. Podľa ADR/RID (európske prepravné predpisy) a
CLP (európska smernica pre klasifikáciu, označovanie a
balenie nebezpečných látok ) obsahujú nálepky
presné pomenovanie plynu, výstražné symboly ako aj
údaje relevantné pre bezpečnosť pri preprave a
bezpečné zaobchádzanie s plynom (vety H a vety P).

Vlastnosti

Farba klobúčika

Nálepka bezpečnostných údajov

Farby príruby
Farebnosť prírub fliaš na stlačený plyn je stanovená v
norme EN 1089-3 a vo všeobecnosti sa riadi podľa
primárneho ohrozenia.

Príklady

Plyn

Farba klobúčika

jedovatý a/
alebo korozívny (1)

žltá

amoniak, chlór, arzín,
fluór, kysličník uhoľnatý,
kysličník dusnatý,
kysličník siričitý

Acetylén

gaštanovo hnedá

horľavý (2)

červená

vodík, metán, etylén,
formovací plyn

Kyslík

biela

oxidujúci (3)

svetlomodrá

zmesi kyslíka, zmesi
kysličníka dusného

Kysličnýk dusný (Lachgas)

modrá

inertný

svetlozelená

kryptón, xenón, neón,
zmesi plynov pre
zváranie, stlačený vzduch

Argón

tmavozelená

Farby klobúčikov vliaš podľa normy EN 1089-3

Dusík

čierna

Ohraničenie jedovatý/nejedovatý a korozívny/nekorozívny pozri
ADR/RID. Korozívny sa v tomto prípade vzťahuje na poleptania
ľudského tkaniva
2)
Ohraničenie horľavý/nehorľavý pozri ADR/RID
3)
Ohraničenie oxidujúci/neoxidujúci pozri ADR/RID

Kysličník uhličitý

šedá

Hélium

hnedá

1)

Farby niektorých plynov
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Pripojenia fliaš a armatúry
Pripojenie ventila sa riadi podľa aktuálne platnej
národnej normy. V nej sú stanovené pripojenia
ventilov vždy pre rôzne druhy plynov, pričom sú
pripojenia fliaš 300 bar riadené v norme ISO 5145:2004
v rámci EU jednotne. Pokyny pre voľbu vhodných
pripojení môžete zistiť z našich produktových listov.

Pre bezpečný odber plynu potrebujete príslušnú
odberovú armatúru, v najjednoduchšom prípade napr.
vhodný fľašový redukčný ventil. Pri viacerých miestach
spotreby je častokrát účelnejší centrálny systém
zásobovania plynmi, pozostávajúci z expanznej
stanice mimo pracovnej zóny a viacerých odberových
miest na miestach spotreby.

Servis a poradenstvo
Pri voľbe vhodných kvalít plynov a zásobovacích systémov
plynov Vás radi podporíme.
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