
Parker Balston tisztagáz generátorok 
 

 
Analitikai gázrendszerek  
 

A Parker  Balston analitikai gázfejlesztő készülékei nagy tisztaságú gázok 
helyben történő előállítását teszik lehetővé. Ez több vonatkozásban is jelentős 
elrőrelépés a hagyományos, palackos technológiához képest. Alkalmazásukkal 
megszűnnek ugyanis a nagy nyomású palackok üzemeltetésével, cseréjével, 
tárolásával kapcsolatos műszaki, üzemviteli, valamint biztonságtechnikai problémák.  
Könnyen kiszámítható az is, hogy az egyszeri beruházás viszonylag rövid időn belül 
megtérül.  
 
Részletes ismertetés 
 
Hidrogéngenerátorok 
 
Palládium technológia 
 

A H2PD 150-300 generátorok  300 ml/perc ultra nagy tisztaságú (UHP) 
hidrogén előállító kapacitásig állnak rendelkezésre. 

A hidrogén gáz előállításának módja a víz elektrolitos disszociációja. A 
keletkező hidrogénáram keresztülhalad egy palládium membránon, ami biztosítja a 
hordozógáz minőségnek megfelelő tisztaságot. Kizárólag a hidrogén és izotópjai 
hatolnak át a palládium membránon, ennek köszönhetően a kilépő gáz tisztasága 
egyenletesen 99·99999+%. Ez a technológia két nagyságrenddel nagyobb tisztaságú 
hidrogént állít elő, mint a  szárító vagy szilikagéles technológiák 
  Kiterjedten használják gázkromatográfiában, éghető gázként a lángionizációs 
detektorokhoz (FID), reakciógázként Hall detektorokhoz, és vivőgázként a retenciós 
idő abszolút reprodukálhatóságának biztosítására. A nagy érzékenységű 
szénhidrogén analizátorokban és légszennyezettség vizsgáló berendezésekben a  
hidrogén biztosítja a lehető legkisebb háttérzajt. Más területeken, például 
hidrogénezéshez és a járműiparban a kipufogógáz  káros anyag kibocsátásának 
vizsgálatánál is használják.   
 

 



  
PEM (Proton Exchange Membrane) technológia  
 
 Hidrogén igény szerint, 500 ml/perc kapacitásig 
 

A 9000-es sorozat hidrogéngenerátorai az egyedülálló protoncserélő 
membránnal (PEM) állítják elő a hidrogént igény szerint. A Parker protoncserélő 
elektrolizálója kiküszöböli a folyékony elektrolit használatát a hidrogén-
generátorokban. Minden ami a hetekig tartó folyamatos működéshez szükséges, 
mindössze a deionizált víz. Egyszerre mindössze 100 ml hidrogént tárolnak kis 
nyomáson. Szivárgás észlelésekor egy beépített érzékelő  kikapcsolja a generátort. 
Ennek köszönhetően a Parker hidrogéngenerátorai megfelelnek a NFPA (National 
Fire Protection Agency) szigorú biztonsági irányelveinek és az OSHA-1910.103 
(Occupational Safety and Health Association) szabályozásának. A Parker 
rendelkezik az egyetlen a CSA, UL  és IEC 1010 által laboratóriumi használatra 
minősített hidrogéngenerátorral. Az európai szabályozásnak megfelelően a 
generátorok rendelkeznek CE jelöléssel. 

Egy 500ml/perc kapacitású generátor képes ellátni 99.9999%- tisztaságú 
vivőgázzal számos gázkromatográfot és 12db lángionizációs detektort (FID) 
A palackos gáz megtakarítása által a készülék ára akár egy éven belül megtérülhet. 
 
Zéró levegő generátorok 
 

A Parker Balston zéró levegő generátorok teljes rendszerét a legkorszerűbb, 
nagy megbízhatóságú elemekből, hosszan tartó hatékony működésre tervezték. 
Sokkal egyszerűbb telepíteni, mint a veszélyes nagy nyomású palackokat illetve 
elegendő egyszer elvégezni a telepítést. Mindössze egy szabványos sűrített levegő 
hálózatra és tápfeszültségre van szükségük a működéshez. Használatuk könnyű, 
nem kell megtanulni bonyolult üzemeltetési eljárásokat és állandó felügyeletet sem 
igényelnek.   
 

   
 
FID gáz-állomások 
 
  A Parker Balston’ FID-1000 és FID-2500 gázállomások egyaránt biztosítják a 
hidrogént és a zéró levegőt a gázkromatográfok  FID detektorai számára. 
Kialakításuk révén 5-6 db lángionizációs detektor éghető gázzal történő ellátására 
alkalmasak. A hidrogén gáz előállítása  deionizált víz felhasználásával a 



protoncserélő membráncellák segítségével történik. A hidrogéngenerátor működése 
a víz elektrolitos disszociációján alapul, majd a keletkező hidrogén proton keresztül 
halad a membránon. A készülék 250 ml/perc  99.9995% tisztaságú hidrogént állít elő 
4.1 bar(g) nyomáson. A zéró levegő teljes szénhidrogén koncentrációja a belépő 
sűrített levegő tisztítása után kevesebb, mint <0.05 ppm (metánt mérve). A zéró 
levegő kapacitás 2,500 ml/perc. 
 
DI víz előállító készülék 
 

A Parker Balston HydroGen Mate DI víz rendszert kifejezetten arra a célra 
tervezték, hogy a hidrogéngenerátorokat ellássa nagy tisztaságú deionizált vízzel. A 
rendszert telepítésre készen, előszűrővel, két ioncserélő gyertyával, 
adagolópisztollyal és végszűrővel együtt szállítjuk. A karbantartás mindössze az 
ioncserélő gyertyák és szűrőgyertyák szükség szerinti cseréjéből áll. 
 
UHP Nitrogén 
 

A HPN2-1100 és UHPN2-1100 UHP1100 ml/perc  mennyiségű UHP nitrogén 
előállítására képesek.  A rendszert teljes mértékben arra tervezték, hogy a normál 
sűrített levegőből 99.9999% vagy 99.99%  tisztaságú nitrogént állítson elő, 
túlteljesítve az UHP nitrogénpalacknál meghatározott tisztaságot. A nitrogén a 
legkorszerűbb tisztítási eljárás valamint a nagy hatékonyságú szűrés  eredménye.  
A HPN2-2000 készülék 2l/perc 99.99% tisztaságú nitrogén előállítására képes 
sűrített levegőből. A nyomás-ingadozásos adszorpció (PSA) során az O2, CO2 és 
vízgőz leválasztásra kerül. Az UHPN2-1100 katalizátor modulja a táplevegőben 
található szénhidrogéneket oxidálja.További nagy hatékonyságú koagulátor 
előszűrők és 0.01mikron finomságú (abszolút ) membránszűrő kerül beépítésre a 
készülékekbe. A nitrogént oldószerek párologtatására, szelepek kapcsolására, 
öblítőgázként és sok más helyen használják, ahol semleges (inert) gázra van 
szükség. A generátorok ideálisak általános laborgáz ellátásra. 
 
ICP spektrometria nitrogéngenerátor 
 

A generátorok 5-12l/perc mennyiségű UHP nitrogén előállítására képesek.   
A rendszert teljes mértékben arra tervezték, hogy a normál sűrített levegőből 
99.9999% tisztaságú nitrogént állítson elő, túlteljesítve az UHP nitrogénpalackoknál 
meghatározott tisztaságot. A nitrogén a legkorszerűbb tisztítási eljárás valamint a 
nagy hatékonyságú szűrés  eredménye. A nyomás-ingadozásos adszorpció (PSA) 
során az O2, CO2 és vízgőz leválasztásra kerül. Az 7698 típus katalizátor modulja a 
táplevegőben található szénhidrogéneket oxidálja. További nagy hatékonyságú 
koagulátor előszűrők és 0.01mikron finomságú abszolút membránszűrő kerültek 
beépítésre a készülékekbe. A 76-97 és 76-98 típusok ideálisak ICP öblítőgáz 
alkalmazásokhoz. Más alkalmazásokhoz, mint nagy átfolyású gázkromatográfok 
vivőgázaként, DNA  szintézis,  szekvenciális készülékek, Mocon nedvesség 
analizátorok, cirkuláris dikroizmus, gélpermeáció is használható. 
 
Membrán nitrogéngenerátorok 
 
A Parker Balston N2-04 nitrogén generátorok ideálisak a legfeljebb 4 000 ml/perc 
99% tisztaságú nitrogént igénylő analitikai műszerekhez. Biztosítják a porlasztógázt 



az ELSD (Evaporative Light Scattering Detectors ) detektorok működéséhez illetve 
folyadék-kromatográfok és tömeg-spektrométerek (LC/MS) nano-porlasztásos 
használatánál. 
   Nem igényelnek villamos energiát és nem tartalmaznak mozgó alkat-részeket. 
A nitrogén előállítása a szabadalmazott leválasztó-membrános technológiával 
történik. Egyszerűen csatlakoztassa a nitrogéngenerátort a meglévő sűrített levegő  
hálózathoz. A különállói üreges rost-szálakból álló félig átvezető membránkötegen  
áthaladó levegőt alkotó gázok elkülönülnek. Amint a levegő áthalad az üreges 
rostokon, a vízgőz és más „gyors” gázok, mint az oxigén gyorsan áthatolnak a 
membrán falán.  Kizárólag a nitrogén áramlik végig az üreges rost belsejében, mint  
végtermék. 
 
FT-IR öblítőgáz generátorok   
 

 
 
A Parker Balston 75-45, 75-52 és 75-62 FT-IR öblítőgáz generátorokat kifejezetten 
az FT-IR spektroszkópiában használt tisztított öblítőgáz és párnagáz sűrített 
levegőből való előállítására tervezték. A generátor CO2 mentes, -73Co harmatpontú, 
0,01 mikronnál nagyobb lebegő szennyeződésektől megszűrt levegőt biztosít. 
A berendezés alkalmas napi 24 órás folyamatos üzemre. Rövidebb idő alatt tisztább 
háttérspektrumot és pontosabb analízist eredményeznek a jobb jel-zaj viszonynak 
köszönhetően. A jellemző megtérülési idő kevesebb, mint egy év. A generátorok 
ideálisak CO2 analizátorok, mátrix gázkromatográfok és további laboratóriumi 
műszerek ellátására is. 

A generátorok csendesek, megbízhatóak és könnyen telepíthetők. 
Egyszerűen csatlakoztassa a készüléket a sűrített levegő hálózatra, az elektromos 
csatlakozókábelt csatlakoztassa a fali dugaszoló aljzatba, és a készülék máris kész a 
zavarmentes működésre. 

Az önálló FT-IR öblítőgáz generátorok beépített kompresszorral rendelkeznek. 
Használatuk elsősorban azokban a laboratóriumokban javasolt, ahol sűrített levegő 
hálózat nem áll rendelkezésre. 
  
TOC gáz generátor 
 

A Parker Balston®  TOC-1250 TOC gáz generátor a meglévő táplevegő 
hálózatot  használva állít elő vivőgázt  a TOC analizátorokhoz.  A katalitikus 
oxidáción és a nyomás-ingadozásos adszorpción alapuló technológiákat kihasználva 



a szénhidrogéneket 0,1 ppm (metánt mérve), a széndioxidot 1 ppm , a vízgőzt pedig 
1 ppm (-73°C harmatpont) értékre csökkenti.  
 

 
  
 
Membrános levegő-szárítók  
 

A Parker Balston 64-01, 64-02 és 64-10 membrános levegő-szárítók olajtól és 
szilárd szennyeződésektől mentes száraz levegőt biztosítanak. A kilépő levegő 
harmatpontja alacsonyabb, mint -40C, az átáramló mennyiség akár 1 203 l/perc. 

Beüzemelésük és használatuk egyszerű, hosszan tartó megbízható 
működésre, folyamatos üzemmódra tervezték őket. A szárítók az elérhető 
legnagyobb hatékonyságú membránnal ellátva  alacsony üzemeltetési és 
karbantartási költségeket nyújtanak. Az egyetlen karbantartási igény  az előszűrő 
gyertyák évenkénti cseréje, ami nem tart tovább 5 percnél. A készülékek könnyű, 
kompakt kialakításúak, egyszerűen telepíthetők egy külső levegőhálózatra. 
Vízszintes vagy függőleges elrendezésben nagy hatékonyságú előszűrők kerülnek 
beépítésre közvetlenül a szárító modul bemenete elé, megelőzve a szilárd és 
folyékony szennyeződések okozta lerakódásokat a membránban.   
 

 
  
 



A Parker nagytisztaságú gázokat előállító generátorai elsősorban az analitikai 
laboratóriumokban használhatók előnyösen. A termékpalettában ugyanakkor 
megtalálhatók a nagyobb mennyiségű, 95-99,5% tisztaságú nitrogén előállítására 
alkalmas berendezések is, amelyek az ipar legkülönbözőbb területein (olaj- és 
gázipar, vegyipar, élelmiszeripar, stb.) jelentenek versenyképes megoldást a 
palackos, illetőleg tartályos technológiához viszonyítva.   
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