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Generator wodoru jest urządzeniem, które w procesie elektrolizy wody wytwarza wodór oraz tlen. Elektroliza 
wody jest najprostszym sposobem przemysłowego otrzymywania wodoru i tlenu o bardzo wysokiej czystości (wo-
dór najwyższej czystości, przekraczającej 99,9%). Rozkład wody pod wpływem prądu elektrycznego na wodór  
i tlen został wykonany po raz pierwszy w 1839 r. przez angielskiego fizyka Grave’a. 

Cięcie tlenem polega na podgrzaniu stali do temperatury zapłonu, a następnie przy pomocy wysokociśnieniowego 
strumienia tlenu wydmuchanie produktów spalania i wytworzenie szczeliny w materiale ciętym. 
Do podgrzania materiału stosuje się najczęściej acetylen, propan-butan lub gaz ziemny. Wiąże się to często z ko-
niecznością magazynowania tych niebezpiecznych gazów a później z ich transportem. Często wykorzystywana sieć 
przesyłu gazów palnych stwarza zagrożenie w postaci wycieku tych gazów, ich gromadzenia się w hali produkcyj-
nej, co w konsekwencji może skończyć się wybuchem.

W procesie cięcia, wytworzoną mieszaninię wodoru oraz tlenu, można wykorzystać do podgrzewania w palnikach 
maszynowych zamiast tradycyjnych gazów technicznych takich jak acetylen, propan-butan lub gaz ziemny. Gene-
rator wytwarza mieszaninę podgrzewającą na bieżąco i nie magazynuje tej mieszanki. 

Zalety stosowania generatora wodoru:
 � wytwarzanie mieszaniany na bieżąco,
 � brak konieczności magazynowania gazów,
 � brak trujących węglowodorów i sadz powstających podczas spalania mieszaniny,
 � wodór nie gromadzi się tak jak inne gazy,
 � wielokrotnie mniejsze promieniowanie UV,
 � szybsze podgrzewanie materiału,
 � szybsze i czystsze cięcie.
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Gdzie zastosować generator wodoru?
Zależnie od wydajności, generatory rekomendowane są przez RYWAL-RHC jako żródło mieszanki podgrzewającej do wypalarek CNC jedno- lub wielopalnikowych, oraz przecinarek półau-
tomatycznych.

Typ urządzenia EP-560A EP-580B EP-1000
Wydajność (L/h) 4000 6000 11000

Ilość faz 3 fazy 3 fazy 3 fazy

Natężenie (A) 60 60 60

Pobór mocy (kW/h) 14,3 19 29

Maksymalne ciśnienie 
robocze (kg/cm²) 1,5 1,5 1,5

Zużycie wody (L/h) 2,15 3,23 5,91

Zbiornik wody (L) 15 15 30

Zasilanie wodą auto auto auto

Wymiary - WxDxH (mm) 700x1620x1400 700x1620x1400 
A:910x490x1650, 
B:505x565x1980;  
C:780x1335x1580

Masa urządzenia (kg) 400 390
A:160; 
B:180; 
C:780

EP-560 A


