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1. Feladatpontosítás 
 
A kutatómunka pontos kiírása, a feladatpontosítás értelmében azt kell megvizsgálni, hogy a 
Coca‐Cola  post‐mix  adagolóinak  új  fejlesztési  iránya, mely  szerint  az  adagolófejhez minél 
kevesebb és minél vékonyabb csövet vezetnek ki, és amely a  formai megjelenést nagyban 
javítja milyen  viszonyban  áll  az  automaták  folyamatképességével,  különös  figyelemmel  a 
szanitálási  szempontokra,  még  pontosabban  a  visszaáramlás  okozta  jelenségek  káros 
jelenségeire. Az elemzés arra is ki kell, hogy térjen, miszerint a visszaáramlás‐gátló beépítése 
elképzelhető‐e a kézi adagoló fejbe. 
 

 
 

1. ábra kézi Post‐mix adagoló 
 

2. Bevezetés – Post‐mix meghatározása 
 
A Post‐mix helyszínen készített üdítőital. A vezetékes vizet szűrni kell a szénsavasítás előtt, és 
mielőtt  a  sűrítménnyel  keveredik  az  adagolóban.  A  Post‐mixnek  nevezzük  ugyanakkor  a 
sűrítményt,  amelyet  szénsavas  vízzel  keverve  a  pultnál  szolgálunk  ki.  Ezt  egy  post‐mix 
töltőcsapon keresztül  tehetjük meg. A CO2 gáz oldódik a vízben, ezután a  töltőcsaphoz ér. 
Egy külön rendszer vezet a sűrítménytől, a tartálytól vagy  Bag‐in‐Box (B‐I‐B) –tól a csapig. A 
szénsavas víz és a sűrítmény a kifolyó szelepnél keveredik.  

 
2. ábra Post‐mix adagoló 
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3. a Coca‐Cola adagolók áttekintése 
 
 

3. A Post‐mix adagolók működése 
 
Ahhoz,  hogy  teljes  mértékben  megértsük  a  visszaáramlás‐gátlás  jelentőségét  a  post‐mix 
adagoló egységekben, a szerkezet működésének alapjaival tisztába kell kerülni. Ez jelentette 
a kutatás első fázisát. A post‐mix adagoló rendszer olyan, mint egy miniatűr palackozó üzem. 
Több  százezer  helyen  használják,  úgy mint  éttermekben,  üzletekben,  színházakban,  irodai 
konyhasarkokban,  és  számos  helyen,  ahol  üdítőitalt  fogyasztanak.  A  post‐mix  adagoló 
rendszer mindössze annyi feltételez, hogy a sűrítményt (megközelítőleg a végső üdítőital 1/6 
részét) a helyszínre kell szállítani, nagymértékben csökkentve ezzel a  logisztikai és szállítási 
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költségeket.  Emiatt  a  post‐mix  rendszerek  feltételezik  a  vezetékes  közmű‐víz  hálózat 
meglétét, melyből a maradék 5/6 rész előállítható. 
 
A  post‐mix  rendszer  lehet  nagyon  egyszerű,  de  egyre  bonyolultabb  felépítésű  is,  ahogy 
megjelennek a több egységes adagoló szelepek, a többszörös szén‐dioxid dúsítók, víz szűrők, 
víz hűtők, víz elosztó csövek, és  víznyomás szabályozók. 

 
4. A Post‐mix adagolók alaptípusai 
 
A  tipikus post‐mix adagoló automata  rendszer az alábbi egységeket  foglalja magába: hűtő 
vagy  fagyasztó  rendszer,  6‐12  adagolófej,  sűrített  vagy  folyékony  szén‐dioxid  forrás,  gáz 
nyomásszabályozók  a  CO2  nyomás  csökkentése  és  szabályozása  érdekében,  a  szén‐dioxid 
dúsító,  a  szénsavas  víz  előállításához,  illetve  a  sűrítmény  rendszer,  mely  legalább  egy 
sűrítmény (BIB) pumpát tartalmaz sűrítmény ízenként.  
 
A  hűtési  és  adagolási  funkciók  a  rendszerben  jellemzően  összefüggő  módon,  együtt 
valósulnak meg a post‐mix adagolókban.   A 2. ábrán  látható a három alapvető típus, amely 
kombinálja a hűtő és adagoló funkciókat. 
 
a) Jég és üdítő adagoló, 
b) Bemerítő rendszerű adagoló, illetve 
c) Elektromos pult típusú adagoló. 
 
 

 
 

4. ábra asztali Post‐mix adagoló típusok 
 

A  jég  és  üdítő  adagolók  tipikusan  fogyasztói  önkiszolgáló  alkalmazásokban  használatosak, 
ezek  képesek  jeget  és  üdítőt  is  adagolni.  Sok  esetben  a  jég  készítő  az  ilyen  típusú 
berendezések tetején található, annak érdekében, hogy ellássa az adagoló hűtési funkcióját, 
mindamellett, hogy a kész üdítőitalban is használható a jég. A bemerítő rendszerű adagolók 
elsősorban betanított személyzet által használt megoldások, és kizárólag üdítő adagolására 
alkalmasak.  Amennyiben  jég  szükséges,  azt manuálisan  kell  belemeri  a  pohárba, mielőtt 
üdítőt  adagolnánk. Az  elektromos pult  típusú  adagolókat önkiszolgáló  és  kiszolgáló  típusú 
alkalmazásokban  is használják. Némely ezek  közül  a  típusok  közül  integrált  szénsav‐dúsító 
megoldást alkalmaz.  
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Az  elkülönített  hűtő  rendszerű  adagoló  rendszer  a  negyedik  típusú  post‐mix  adagoló 
rendszer.  A  kialakítás  és  a  használat  természeténél  fogva  a  hűtő  rendszer  és  az  adagoló 
torony  térben  elkülönülten  valósul meg.  A  rendszer  nagyon  hasonlít  az  elektromos  pult 
típusú adagolóhoz, amely egyesíti az adagoló  fúvókákat a hűtő  rendszerrel. Az elkülönített 
hűtő rendszer jellemzően azokban az alkalmazásokban használatos, melyek az óriási üdítőital 
szükséglet  kielégítése  érdekében  nagy  hűtő  rendszert  igényelnek.  Ez  szükségszerűen  azt 
jelenti,  hogy  a  hűtő  rendszert,  amely  jellemzően  integrált  CO2  dúsító  megoldással 
rendelkezik,  a  legtöbb  esetben  az  adagoló  toronytól  távol  kell  elhelyezni.  Ezek  a 
rendszerelemek  esetleg  a  hátsó  szobákban  vagy  a  pincehelyiségekben  helyezhetők  el, 
viszonylag nagy méretükre tekintettel. 
 
A  jég  és  üdítő  adagoló,  illetve  a  bemerítő  rendszerű  adagoló  hűtő  rendszere  egy  belső 
alumínium  ún.  hideg  tálca  köré  épül,  amelyet  a  szódavíz,  a  víz  és  a  sűrítmény  hűtésére 
használnak.   A  tálca bele  van  ágyazva egy  jégtartó  rekesz  aljába,  amely, ha  fel  van  töltve 
jéggel,  biztosítja  a  hűtési  funkciót  az  adagolónak.  Az  alumínium  tálca  belsejébe  hosszú 
rozsdamentes  acél  csövek  vannak  beöntve, melyek  önálló  hűtőköröket  alkotnak  a  víz,  a 
szénsavas víz és a különböző ízű sűrítmények hűtése céljából. 
 
A  hűtés  úgy  valósul meg,  hogy  a  különböző  közegek  áthaladnak  az  egyedi  rozsdamentes 
csöveken.  A  víz,  a  szódavíz,  illetve  a  különböző  ízesítésű  sűrítmények  minden  esetben 
elkülönülten  haladnak  a  rozsdamentes  acél  csövek  belsejében  egészen  addig,  amíg 
valamelyik adagoló fúvókához nem érnek, és megtörténik maga az adagolás. 
 
Az  elektromos  pult  típusú  adagolók  esetében  beépített  ún.  belső  víztartálytól  is 
beszélhetünk,  amelyet  egy  zárt  mechanikus  fagyasztó  rendszer  hűt.  Ez  a  hűtő  rendszer 
magába foglal egy kompresszort, egy kondenzort és egy bepárlót. A fagyasztó rendszer a víz 
egy  részét  megfagyasztja  a  víztartályban,  ezzel  bőséges  hűtő  kapacitást  teremtve  az 
adagolónak.  
 
A jég és üdítő adagoló, illetve a bemerítő rendszerű adagoló rendszerekkel ellentétben, ahol 
a  rozsdamentes  acél  csövek  a  tálcába  vannak  beleöntve,  az  elektromos  pult  típusú 
adagolóknál a víz, a  szóda és a koncentrátum  számára külön‐külön vezetett  rozsdamentes 
acél  csövek  a  víztartályban  lévő  jéghideg  vízbe merülnek  bele.  Ugyanakkor  a  rendszerek 
abban hasonlítanak, hogy a víz, a  szódavíz és a  sűrítmény végig elkülönítetten haladnak a 
saját  csővezetékükben,  amíg  az  adagolásra  sor  nem  kerül  valamelyik  adagoló  fúvókán 
keresztül.  
 
Egy tipikus post‐mix rendszerben a CO2 gáz, a tartályából a szén‐dioxid dúsító és a sűrítmény 
szivattyú  felé  is be van kötve. Nyomáspróbázott erősített műanyag csövezést használnak a 
szén‐dioxid elvezetéséhez  a nyomásszabályzókig,  ahol  is  a nyomást  arra  az üzemi nyomás 
szintre  csökkentik, amely a post‐mix  rendszerek esetében az elvárás.   A  szén‐dioxid  forrás 
lehet  sűrített  vagy  cseppfolyós,  de  mindenképpen  kisebb  vagy  nagyobb  nagynyomású 
palackos kiszerelésű. 
 
Az általános felépítésű post‐mix rendszer legalább a két szabályozót tartalmaz. Az egyik szén‐
dioxidot biztosít a sűrítmény szivattyúja  irányába, hogy az a sűrítmény dobozaiból  (BIB) az 
adagolófej  irányába  egy  állandó,  kb.  4  bar  nyomással  eljuttassa  a  sűrítményt.  A  másik 
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szabályozó a szén‐dioxidot a dúsító felé biztosítja. A CO2 dúsítóban a gáz részben a szódavíz 
előállítására, részben a túlnyomás okán a szódavíz továbbítására szolgál az adagolófej felé. A 
nyomásviszonyok a belső dúsító berendezés esetében 0,6‐0,7 bar nagyságrendűek, míg ez az 
érték a hideg dúsító esetében csak 0,5‐0,6 bar jellemzően.  

 

5. A szén‐dioxid dúsító működése 

 

 
 

5. ábra A CO2 dúsító elvi rajza 
 

Egy általános szén‐dioxid dúsító berendezés az alábbi fő részegységekből áll:  a dúsító tartály, 
folyadék szint szabályozó,  túlnyomás szelep, a CO2 visszacsapó szelep, visszaáramlás‐gátló, 
nagynyomású  vízpumpa,  a pumpa motorja  és  a  csatlakozó  csövezés. A  legtöbb esetben  a 
dúsító  vízpumpája  rézből  van,  és  egy  belső  100  sűrűségű  szűrőt  tartalmaz,  amely  átfolyó 
keresztmetszete megfelel a bejövő oldal keresztmetszet négyszeresének.   
 
A szűrő a vízpumpa bejövő oldalán található, és arra szolgál, hogy nagyobb részecskeméretű 
szennyeződés  ne  kerülhessen  bele  a  vízpumpába,  a  visszacsapó  szelepbe,  vagy  a  dúsító 
tartályba. Az  elhelyezés megkönnyíti  a  szervizt  és  a  karbantartást  is.  Az  elkülönített  hűtő 
rendszerű  adagolók  esetében  előfordul,  hogy  rozsdamentes  acél  pumpát  alkalmaznak.  
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Az egyetlen  feladata  a CO2 dúsító berendezésnek, hogy  szódavizet  állítson elő  a post‐mix 
adagoló berendezés számára, hogy abból szénsavas üdítő lehessen. A dúsító tartály az, ahol 
a  vezetékes  ivóvíz  összekeveredik  a  szén‐dioxiddal,  hogy  szénsavas  vízzé  elegyedjenek. 
Amikor  a  szódavíz  szintje  a  dúsító  tartályban  meghatározott  minimum  szint  alá  esik,  a 
vízszint vezérlő elindítja a pumpa motorját. A motor a vízpumpát hajtja, ami a vizet átvezeti a 
visszaáramlás  gátlón  keresztül  a  dúsító  tartályba.  Ahogy  a  víz  átpumpálódott  a  dúsító 
tartályba, amely  légköri nyomáson tartalmaz CO2 gázt, azzal mechanikailag összekeveredik, 
így a CO2 oldódása felgyorsul, ami végül a szénsavas vizet eredményezi.  
 
A vízpumpa általában képes a vizet olyan nyomással  továbbítani, hogy az  legyőzze a belső 
dúsító  tartályban  uralkodó  nyomást,  illetve  hogy  ezen  felül  elegyítse  vagy  összekeverje  a 
vizet és a szén‐dioxidot annak érdekében, hogy a gáz gyors adszorpcióját elősegítse. Amikor 
a  vízszint  vezérlő  szenzor  úgy  érzékeli,  hogy  a  víz  elérte  a magas  vagy maximális  vízszint 
értéket, a vízpumpa megáll. Fontos megjegyezni, hogy mind a víz, mind a CO2 gáz a dúsító 
tartály  tetején  csatlakozik  be,  míg  a  szódavíz  a  tartály  alján  kerül  elvezetésre  egy 
rozsdamentes acél csövön keresztül.   
 

 
6. ábra A CO2 dúsító felépítése 

 

6. A visszaáramlás‐gátlás megvalósítása 
 
Bár a dúsító visszaáramlás‐gátló elsődleges célja az, annak biztosítása, hogy se a CO2 gáz, se 
a  szódavíz  ne  folyhasson  vissza  a  vízvezeték  rendszerbe,  különös  fontosságú,  hogy  a 
visszaáramlás‐gátlót a vízpumpa és a dúsító  tartály közé kell elhelyezni a dúsító megfelelő 
működése érdekében. Erre azért  is van  szükség, hogy a  szénsavas víz ne érintkezhessék a 
rézből készült vízpumpával. Továbbá azért kell a megjelölt helyre beépíteni a visszaáramlás‐
gátlót,  mert  a  dúsítóban  uralkodó  belső  nyomás  0,8  bar  értékkel  is  meghaladhatja  a 
vízvezeték rendszerben uralkodó nyomásviszonyokat.     
 
A vízpumpa arra való, hogy a víznyomást addig emelje, hogy ezt a nagy nyomáskülönbséget 
sikerüljön áthidalni, a visszaáramlás‐gátló pedig arra, hogy a szánsavas víz visszaáramlását a 
dúsító tartályból megakadályozza, amikor a vízpumpa áll. 
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Manapság az üdítőital iparban kétféle dúsítót alkalmaznak, az egyik a belső, a másik a hideg 
dúsító berendezés‐típus. A belső dúsító a legelterjedtebb típus napjainkban. A hideg dúsítók, 
melyek részesedése jelentős mértékben nőtt az elmúlt 8‐10 évben, alapvetően ugyanazokból 
az elemekből épül fel, mint a belső dúsító, azzal a különbséggel, hogy a post‐mix adagolókon 
belül a dúsító tartály a dúsító többi elemétől elkülönül.  Ezenkívül – az elnevezés erre is utal 
–, az egyetlen különbség az, hogy a víz a dúsító tartályba már lehűtött állapotban érkezik. 
 

7. Az ASSE Standard 1022 visszaáramlás‐gátló  

 

7. ábra ASSE Standard 1022 visszaáramlás‐gátló 
 
Az  ASSE  Standard  1022  visszaáramlás‐gátló  egy  leeresztő  szeleppel  ellátott  kettős 
visszacsapó  szelep,  amely  két  függetlenül  működő  pillangószelepből  (amelyek 
alaphelyzetben  zárt  állásban  vannak),  illetve  a  kettő  között  elhelyezkedő  atmoszférikus 
leeresztő  szelepből  áll.  A  kialakításának  köszönhetően  a működése  abszolút  üzembiztos. 
Amikor nincs áramlás a szelepen keresztül, mind az elsődleges, mind a másodlagos szelepek 
zárva  vannak.  Ezek  a  visszacsapó  szelepek  akadályozzák  meg,  hogy  a  CO2  és  a  kevert 
szódavíz visszaáramolhassanak.  
 
A másodlagos visszacsapó szelep a víz betáplálási oldalán helyezkedik el, míg az elsődleges 
visszacsapó szelep a szódavíz felőli oldalt található, a kettő együtt úgy hat, hogy a nagyobb 
nyomású CO2 gázt és a szódavizet elválasztják a víz betáplálástól. Amikor a dúsító megkezd 
egy  újratöltési  ciklust,  általában  ekkor  az  adagoló  szelep  nyit,  és  a  víz  nyomáskülönbsége 
megindítja az áramlást a visszaáramlás‐gátlóban, így az elsődleges és a másodlagos szelep is 
nyit, hogy engedje az áramlást a szerkezetben.  
 
Normál  működési  körülmények  között,  stacionárius  vagy  áramlás  mentes  állapotban  a 
víznyomás a másodlagos szelep bekötési oldalán megtartja a másodlagos szelep membránját 
a  leeresztő  szelep  irányába,  hogy  a  víz  ne  szivároghasson  a  szelepen  keresztül,  és  a 
másodlagos szelep mindeközben zárva marad. Ezalatt az idő alatt a nyomás az elsődleges és 
a másodlagos szelep között 0,06‐0,16 bar értékkel kisebb nyomás uralkodik, mint a bejövő 
víz nyomása. 
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Ha a nyomás a két szelep között eléri vagy meghaladja a vízvezeték  rendszerben uralkodó 
nyomás  értékét,  a másodlagos  visszacsapó  szelep membránja  kiemeli  a  leeresztő  szelep 
ülékét,  és  azáltal  a  víznek  utat  enged  a  leeresztő  szelepen  keresztül.  Ebben  az  esetben  a 
másodlagos pillangószelep  zárt állásban marad, annak érdekében, hogy megakadályozza a 
visszaáramlást a vízvezeték rendszerbe. Ez  történik akkor  is, amikor visszaáramlás  történik, 
vagy az elsődleges szelep nem zár tökéletesen. 
 
A  szivárgó  közeg  (CO2  gáz  és/vagy  szódavíz)  az  elsődleges  szelepet  követően  az 
atmoszférikus leeresztő szelepen keresztül hagyja el a rendszert, amely által az elsődleges és 
a másodlagos  szelep közötti nyomás nagyjából az 1 bar értékre  (ami a  tengerszinten mért 
légköri  nyomás)  csökken  le,  ami  már  nem  teszi  lehetővé,  hogy  a  szivárgó  közeg  a 
vezetékrendszerbe visszajusson. A  legtöbb kiépítésben a  leeresztő szelep egy kémlelő csőre 
van rákötve, ami vizuálisan  is  jelzi, hogy a rendszerből közeg távozott. A szén‐dioxid vagy a 
szódavíz szivárgása a leeresztő szelepen keresztül egyértelmű jele annak, hogy a szelep nem 
működik megfelelően.  Az ASSE Standard 1022 pecsét megszerzéséhez a készüléknek szigorú 
tesztelési  folyamaton  kell  bizonyítania.  A  minősített  ügynökségek  500.000  ciklusú 
tartóstesztnek vetik alá a szerkezetet. A post‐mix berendezés gyártók további tesztelések  is 
alávetik  a  gyártmányaikat  annak érdekében, hogy  a megfelelőséget és  a megbízhatóságot 
igazolhassák.  
 

8. Következtetések  

Tekintettel arra, hogy a visszaáramlás‐gátló funkció teljesítésének két alapvető feltétele az, 
hogy  a  szelepeket  a  vízpumpa  és  a  dúsító  tartály  közé  kell  beépíteni,  valamint,  hogy  a 
leeresztő szeleptől a közeget el kell vezetni az eredeti cél elérését, miszerint az adagoló fej 
irányába  a  kivezetések  összes  keresztmetszetét  esztétikai‐formai  megfontolások  mentén 
csökkenteni lehessen, az alábbi tényezők nehezítik, illetve az az alábbi tényezők mérlegelése 
után tehető meg: 
 

a) A  hagyományos  alkalmazásoknak  megfelelően  az  ízesítéseknek  megfelelően  az 
üdítőitalok külön‐külön csővezetékeket használnak. A közös csővezeték alkalmazása 
nagynyomású  (szódavizes  vagy  sima  vizes)  öblítést  igényelne,  amely megfelelése  a 
higiéniai rendelkezéseknek és irányelveknek kérdéses. Ugyanez az eljárás a szanitálási 
folyamatok  kapcsán  is  felvet  kérdéseket.  A  vezérlés  nem  oldható  meg  pusztán 
mechanikus‐hidraulikus  módon,  elektronika  beépítése  válik  szükségessé  az 
adagolófejbe.  Mérlegelve  a  fent  vázolt  esetet,  a  kivezető  keresztmetszet  érdemi 
csökkentésére  nyílik  lehetőség.  A  visszaáramlás‐gátlás  elvi  elrendezését  alapjaiban 
újra  kell  gondolni,  tekintettel  az  állandó  öblítő  áramlásokra,  amelyek  a  fő  ellátó 
rendszereket nem befolyásolhatják károsan. 

 
b)  Abban az esetben, ha a visszaáramlás‐gátlót a fejbe építjük be, a szanitálási folyamat 

nagyban  leegyszerűsödik,  ugyanakkor  a  hasznos  keresztmetszet  /  összes 
keresztmetszet arány  jelentősen  romlik a  járulékos csövezés‐igény miatt. Megfelelő 
vezérlés  esetén  az  adagolófej  szolgáltatásai  bővülhetnek  szénsavmentes  víz 
adagolásával. A funkciók, szolgáltatások átrendezésére nyílik  lehetőség, amennyiben 
a jellemző tömlő keresztmetszet megmarad. 
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8. ábra Post‐mix adagoló pisztoly 

 

9. Összefoglalás 
 
A  feladatpontosítás értelmében megvizsgálásra került a Coca‐Cola post‐mix adagolóinak új 
fejlesztési  iránya, mely szerint az adagolófejhez minél kevesebb és minél vékonyabb csövet 
vezessenek ki, hogy ezzel a  formai megjelenést  javítsák,  illetve hogy ez a  tervezői szándék 
milyen viszonyban áll az automaták folyamatképességével, különös figyelemmel a szanitálási 
szempontokra, még  pontosabban  a  visszaáramlás  okozta  jelenségek  káros  jelenségeire.  A 
vizsgálat arra  is kitért, hogy a visszaáramlás‐gátló beépítése elképzelhető‐e a kézi adagoló 
fejbe. 
A  visszaáramlás‐gátlásnak  komoly  szerepe  van  a  berendezés  higiéniai  funkcióinak 
ellátásában, pusztán esztétikai‐formai megfontolásokból nem  javasolt a kialakult  rendszert 
megváltoztatni.  Fontos  kiemelni,  hogy  a  ma  jellemző  kialakítások  műszaki  és  higiéniai 
szabványoknak,  sztenderdizált  karbantartási  és  szanitálási  folyamatoknak  mind‐mind 
megfelelnek,  amelyek  a  folyamatképesség  alapvető  meghatározói.  A  felhasználó  által 
érzékelt  és  értékelt  formai‐funkcionális  viszonyban  a  felmerült  formai  kérdés  nem 
meghatározó.  


