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KULCSSZAVAK: 

vegyipari műveletek, anyag és komponensátadási műveletek, molekuláris diffúzió fluidumokban, 

anyagátadás, fizikai abszorpció, gáz – folyadék egyensúly, deszorpció, extrakció, adszorpció, ioncsere, 

kristályosítás, membránszeparációs műveletek, reakció kinetika, Langmuir adszorpciós izoterma egyenletek, 

adszorpciós hő, katalitikus felületi reakciók, Langmuir – Hinshelwood mechanizmus, Eley – Rideal 

mechanizmus, katalitikus reaktorok; gáz-folyadék reakciók, folyadék-folyadék reakciók, gáz – folyadék 

reaktorok; reakciók szuperkritikus szén-dioxidban, szuperkritikus vizes oxidáció; kísérlettervezés, kémiai 

reaktorok kísérleti optimalizálása 

ÖSSZEFOGLALÁS: 

A Vegyipari műveletek II. tananyag két fő részből áll. Az első részben (1.1-1.10 fejezetek) először az 

anyagátadás alapjait tárgyaljuk, azután részletesen bemutatjuk a vegyiparban és rokon iparágakban gyakran 

előforduló anyagátadó műveleteket: abszorpció, desztilláció, extrakció, szárítás, adszorpció, ioncsere, 

kristályosítás, membránszeparációs műveletek. A második rész (2.1-2.8 fejezetek) célja a kémiai reaktorok 

általános ismertetése: ideális reaktormodellek, konverzió nem ideális reaktorokban, gáz-szilárd reakciók, 

gáz-folyadék és folyadék-folyadék reakciók, reakciók szuperkritikus oldószerekben. Bemutatjuk, hogy a 

heterogén reaktoroknál a komponensátadás és a kémiai reakció együtt határozzák meg a folyamat sebességét. 

Nagy súlyt fektettünk a gyakorlati használhatóságra ezért mindegyik műveletnél számos példát soroltunk fel, 

ahol az adott műveletet használják. Számítási példákkal mutattuk be az összefüggések, alapegyenletek 

használatát. Külön fejezetben összefoglaltuk a kísérlettervezés alapjait, ami a laboratóriumi vagy félüzemi 

kísérletezést hatékonyabbá teszi. Végül kidolgozott tervezési feladatokkal szemléltettük, hogyan lehet a 

különböző műveleteknél tanult számítási módszereket egy komplex feladat megoldásában felhasználni. A 

munka célja könnyen hozzáférhető digitális tananyag készítése volt, így az anyag megértését az írott szöveg 

mellett szemléltető ábrák, animációk és videók segítik. 

http://www.typotex.hu/
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1. ANYAGÁTADÓ MŰVELETEK ÉS KÉMIAI REAKTOROK 

Előszó 

A vegyészmérnöki tudomány meghatározó része a művelettan, amely a különböző gyártásokban, 

technológiákban fellelhető azonos jellegű folyamatoknak, a készülékek és berendezések működésének 

általános elemzése. Kezdetben a különböző technológiák egymástól külön fejlődtek, és csak 

viszonylag későn ismerték fel, hogy a különböző iparágakban használt műveleteket (aprítás, keverés, 

szűrés, szárítás, bepárlás, desztilláció, extrakció, kristályosítás stb.) általánosan, az egyes iparágaktól 

függetlenül célszerű vizsgálni. Az első általánosítást Lunge fogalmazta meg (G. Lunge, ETH Zürich, 

1893). Az elgondolást részletesebben Little fejtette ki (A. D. Little, M.I.T. Massachusetts, 1915). 

Bevezette a műveleti egység (unit operations) fogalmát. A XX. század első felében a vegyipari 

művelettan, illetve általánosabban a vegyészmérnöki tudomány (chemical engineering) tanítására 

számos egyetemen önálló tanszéket vagy intézetet hoztak létre. 

Magyarországon az önálló műveleti tárgy oktatása 1948-ban kezdődött. A Budapesti Műszaki 

Egyetemen (BME) Sárkány György tanár úr szervezte meg az új tárgy oktatását a szakonkénti 

bontásban: a szervetlen kémiai szakon (ez a szak Veszprémben mint önálló egyetem működött tovább) 

László Antal; a szerves kémia szakon Tettamanti Károly és Sárkány György tartották az első években 

az előadásokat. Az első művelettani jegyzeteket Sárkány György, Csapó György és Kardos László 

írták. Ők évtizedekre meghatározták a műveleti tárgyak tematikáját és módszertanát. Tettamanti 

Károly professzor vezetésével létrejött a „műegyetemi iskola”, amelynek rövid idő múlva versenytársa 

lett a László Antal professzor vezetésével létrehozott „veszprémi iskola”. A két iskola és tudományos 

műhely napjainkig meghatározza a vegyipari művelettan oktatását, kutatását és fejlesztését. 

A Budapesti Műszaki Egyetemen az Oktatásügyi Minisztérium 1952-ben „Vegyipari Műveletek és 

Gépek” néven új tanszéket hozott létre, amelynek megszervezésére Sárkány György kapott megbízást. 

A tanszék első professzora Tettamanti Károly lett. A tárgy gyakorlati bemutatásához szükséges 

félüzemi laboratórium megtervezéséhez és felépítéséhez M. G. Jefimovot, a Moszkvai Vegyipari 

Gépészeti Főiskola tanárát hívták meg. Mivel 1966-ban megalakult az önálló Vegyipari Géptan 

Tanszék, a megmaradó rész neve „Vegyipari Műveletek Tanszék” lett. Az első tíz évben a tanszék 

alapító oktatói, Tettamanti Károly, Sárkány György, Földes Péter, Hajdú Hajnalka, Manczinger 

József, Sawinsky János, Pekovits László kidolgozták a 3 féléves Vegyipari műveletek tárgy elméleti 

és gyakorlati tananyagát. A művelettani kutatásokkal (desztilláció, extrakció, abszorpció, fázis-

egyensúlyok vizsgálata, új készülékek fejlesztése) számos területen nemzetközi szintű eredményeket 

értek el. A második generáció, Havas Géza, Hunek József, Molnár Erika, Kemény Sándor, Borus 

Andor, Radnai György, Rezessy Gábor jelentősen hozzájárultak a képzés gyakorlati jellegének 

erősítéséhez. Új kutatási eredményeik bekerültek a tananyagba, a kísérleti berendezésekből új 

hallgatói mérések születtek. Az 1990-es években a korszerű, egységes szemléletű művelettani oktatás 

fejlesztésében kiemelkedő szerepe Fonyó Zsolt professzornak volt. Az elmúlt két évtizedben a 

tanszéki kutatások számos új, korszerű témakörrel bővültek: extraktív, azeotróp és reaktív desztilláció; 

hibrid eljárások; műveletek szuperkritikus oldószerekkel; membránszeparációs műveletek. A romló 

gazdasági feltételek miatt a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karán szükségessé vált a szervezeti 

egységek összevonása, amelynek keretében a Vegyipari Műveletek és a Kémiai Technológia 

Tanszékek egyesülésével 2007-ben létrejött a Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék, 

amelynek egyik fő feladata a vegyipari műveletek tanítása. 

A Vegyipari műveletek II. tananyag a vegyészmérnöki, biomérnöki és vegyész alapképzésben részt 

vevő hallgatók számára készült. Emellett a környezetmérnöki, élelmiszer-mérnöki, vegyipari 

gépészmérnöki, műszaki-menedzser és rokon területek hallgatói számára is ajánljuk. Bízunk benne, 

hogy a vegyiparban és rokon iparágakban dolgozó szakemberek is használják majd ezt az anyagot 

ismereteik felfrissítésére vagy az új (korábban még nem tanított) műveletek megismerésére. Hang-

súlyozzuk, hogy ez a tananyag nem kézikönyv értékű, nem törekedhettünk a készülékek tervezésénél 

használt összefüggések teljes körű bemutatására. A fejezetek végén közölt irodalomjegyzék segít a 
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különböző műveletek részletesebb megismerésében. A tananyag készítésénél figyelembe vettük a 

kétfokozatú (bolognai) képzés sajátosságait. Csak a megértéshez szükséges alapvető matematikai, 

fizikai, kémiai, fizikai-kémiai és géptan ismereteket tételezzük fel. Természetszerűleg építettünk a 

Vegyipari műveletek I. tárgyban tanultakra, de tekintettel voltunk a hallgatók befogadóképességére is. 

A tananyag tartalmazza az elméleti anyagot, a számolási gyakorlatok anyagát és megalapozza a két 

féléves laboratóriumi gyakorlatok vonatkozó méréseit is. A Vegyészmérnöki és Biomérnőki Kar 

sajátos képzési programjának megfelelően az emeltszintű vizsga (válogatott fejezetek) anyagát is 

beillesztettük. A mesterképzésben ismétléshez vagy a szintetizáló tárgyak (pl. Folyamatok tervezése és 

irányítása, Környezetbarát és katalitikus folyamatok) alapjaként használható. 

A Vegyipari műveletek tananyag két fő részből áll. Az első részben (1.1–1.10 fejezetek) tárgyaljuk az 

anyagátadó műveleteket: abszorpció, desztilláció, extrakció, szárítás, adszorpció, ioncsere, kristá-

lyosítás, membránszeparációs műveletek. A második rész (2.1–2.8 fejezetek) célja a kémiai reaktorok 

általános ismertetése: ideális reaktormodellek, konverzió nem ideális reaktorokban, gáz-szilárd 

reakciók, gáz-folyadék és folyadék-folyadék reakciók, reakciók szuperkritikus oldószerekben. A két 

rész ritkán kerül egy közös könyvbe, holott az összetartozásuk nyilvánvaló. A heterogén reaktoroknál 

a komponensátadás és a kémiai reakció együtt határozzák meg a folyamat eredősebességét, így a két 

rész összetartozása jól szemléltethető. 

Az egyes fejezetekben először az alapművelet leírását (definícióját) adjuk meg, azután, a mérleg-

egyenletekből kiindulva, bemutatjuk az adott művelet számítási módszereit. Ezt követi a jellemző 

készülékek leírása, végül a fontosabb készülékek méretezésének ismertetése. Nagy súlyt fektettünk a 

gyakorlati ismeretek bővítésére. Mindegyik műveletnél számos példát soroltunk fel, ahol az adott 

műveletet használják. Számítási példákkal mutattuk be az összefüggések, alapegyenletek használatát. 

Végül kidolgozott tervezési feladatokkal szemléltettük, hogyan lehet a különböző műveleteknél tanult 

számítási módszereket egy komplex feladat megoldásában felhasználni. A munka célja könnyen 

hozzáférhető digitális tananyag készítése volt, így az anyag megértését az írott szöveg mellett 

szemléltető ábrák, animációk és videók segítik. 

A szerzői munkaközösség egy TÁMOP-projekt támogatásával alakult meg. Többségét a BME 

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karán a Vegyipari műveletek tárgyat oktató kollégák alkotják (őket 

nevezhetjük a harmadik és negyedik generációnak). Tudatosan vállaljuk tehát, hogy a tananyag a 

„műegyetemi iskola” hagyományait folytatja. A tananyag írásánál felhasználtuk a tanszék 

gondozásában korábban megjelent szakkönyveket, tankönyveket és egyetemi jegyzeteket és a 

hallgatók véleményét. Ugyanakkor a munkában részt vettek a Pannon Egyetem (Veszprém) 

művelettanban és a finomkémiai elválasztások területén elismert tanárai, Szánya Tibor és Hanák 

László. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemről Mika László Tamás (aki szintén a Veszprémi 

Egyetemen szerzett oklevelet) működött közre 3 fejezet megírásával. Ebben a munkában tehát a 

„veszprémi iskola” is jelentős súllyal jelenik meg, ami a tananyagfejlesztés szempontjából nagyon 

hasznos. 

Megköszönjük Dr. Vatai Gyula professzornak, a tananyag lektorának, hogy a terjedelmes kéziratot 

gondosan átnézte és sok hasznos tanáccsal segítette a munkánkat. 

 

Budapest, 2011. május Simándi Béla 
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Jelölések 

A jelölések elkészítését nehezítette, hogy az anyagátadó műveletek és reaktorok most egy egységet 

képeznek. Mivel egy-egy szakmai részterületen már elfogadott jelölések vannak, nem tudtuk elkerülni, 

hogy egy betű több fogalmat is jelöljön. Ilyenkor indexeléssel különböztettük meg a különböző 

fogalmakat. Arra törekedtünk, hogy az egész tananyagnak legyen egy általános jelölésjegyzéke, 

amelyet műveletenként kiegészítünk, ha szükséges. 

a  fajlagos felület (m2/m3), 

a  hőfokvezetési tényező (m2/s), 

Da  fajlagos anyagátadó felület (m2/m3), 

Ha  fajlagos hőátadó felület (m2/m3), 

ja  aktivitás (-), 

A  felület (m2), 

A  abszorpciós tényező (-), 

hA  hőátadó felület (m2), 

A, B, C  kémiai komponensek (általánosan i  és j ), 

Aj, Bj, Cj a j -edik komponens Antoine-konstansai, 

c  koncentráció (mol/m3), (komponensenként indexelés. Ac , ic , jc  stb.), 

Pc  fajhő (J/(kg·K)), 

C  dimenziómentes koncentráció (-), 

C komponensek száma, 

PC  moláris fajhő (J/(mol·K), 

d  átmérő (m), 

kd  keverőátmérő (m), 

pd  szemcseméret (mm vagy m), 

0d  jellemző szemcseméret (mm vagy m), 

SVd  „felületi-térfogati” átlagos átmérő (mm vagy m), 

D  készülékátmérő, csőátmérő (m), 

D  desztillátum (fejtermék) mennyisége vagy mólárama (mol vagy mol/s), 

oD  oszlopátmérő (m), 

ABD  az A komponens diffúziós együtthatója a B közegben (m2/s), 

effD  effektív diffúziós tényező (m2/s), 

axD  axiális diffúziós tényező (m2/s), 

E  Arrhenius-féle aktiválási energia (J/mol), 
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E  extrakciós tényező (-), 

)(dE  a szemcseméret sűrűségfüggvénye (1/mm), 

)t(E  a tartózkodási idő sűrűségfüggvénye (1/s), 

f  súrlódási tényező (-) 

jf  fugacitás (Pa), 

F  a rendszer szabadsági foka (-), 

F  erő (N), 

F  Faraday-állandó (96485 J/(mol·V)), 

F  betáplálás mólárama (mol/s), 

F  gőzterhelési faktor (Pa1/2), 

)(dF  a szemcseméret eloszlásfüggvénye (-), 

)t(F  a tartózkodási idő eloszlásfüggvénye (-), 

F szabadsági fok, 

G  gázáram (mol/s), 

G  moláris szabadentalpia (J/mol), 

0G  standard szabadentalpia változása (J/mol), 

)s(G  átviteli függvény (-), 

h  hosszúság- (magasság-) koordináta (m), 

h  hőátbocsátási tényező (W/(m2K)), 

h  entalpia (J), 

H  Henry-állandó (Pa), 

H  magasság (pl. oszlopoknál) (m), 

H levegő abszolút nedvességtartalma (kg/kg), 

jH  a j -edik komponens moláris entalpiája (J/mol), 

H  fázisállapot-változással járó entalpiaváltozás (pl. párolgáshő, szublimációs hő) (J/mol), 

RH  reakcióentalpia ( HR  számítással kapott reakcióentalpia) (J/mol), 

0

f H  standard képződéshő (J/mol), 

)t(H  egységugrás függvény (-), 

HETP egy elméleti tányérnak megfelelő magasság (m), 

HTU átviteli egység magasság ( x  vagy y  indexszel!) (m), 

Dj  anyagátadási j-faktor (-), 

Hj  hőátadási j-faktor (-) 

J  komponens áramsűrűség, fluxus (mol/(m2s), (komponensenként indexelés AJ , jJ  stb.), 
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mJ  komponens-áramsűrűség (kg/(m2s), 

VJ  komponens-áramsűrűség (m3/(m2s), 

J  dimenziómentes fluxus (-), 

k  Boltzmann-állandó (1,38·10-23 J/K) 

k  reakciósebességi együttható (függ a reakció rendjétől), 

k  preexponenciális tényező (függ a reakció rendjétől), 

K  anyagátbocsátási tényező (G vagy L; x  vagy y  indexszel!) (m/s), 

K  egyensúlyi állandó (indexelés a koncentrációval c , y  stb.), 

K  komponensek száma (-), 

l  hosszkoordináta (m), 

L  készülék (cső) hossza (m), 

L  moláris folyadékmennyiség vagy folyadékáram (mol vagy mol/s), 

m  tömeg (kg), 

m  elméleti fokozatszám vagy tányérszám sorszáma (-), 

m  megoszlási hányados (általánosan )mxy   (-), 

m  reakció rendje (komponensenkénti részrend ij mm ,  stb.) (-), 

m  tömegáram (kg/s), 

M  móltömeg (g/mol), 

nM  n-edik kezdeti momentum (-), 

n  anyagmennyiség (mol), (komponensenként indexelés An , jn  stb.), 

n  elméleti fokozatszám vagy tányérszám sorszáma (-), 

n  móláram (mol/s), (komponensenként indexelés An , jn  stb.), 

N  elméleti fokozatok (tányérok) száma, cellaszám (-), 

N  reakciók száma (-), 

NTU az átviteli egységek száma ( x  vagy y  indexszel!) (-), 

p  nyomás (Pa), 

0

jp  a j -edik komponens egyensúlyi gőznyomása (tenzió) (Pa, régebben Hgmm), 

jp  a j -edik komponens parciális nyomása (Pa), 

P  nyomás (Pa vagy bar), 

P fázisok száma 

q  a betáplálás hőállapotára jellemző tényező (-), 

Q  hőmennyiség (J), 
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Q  hőáram (W), 

r  sugárirányú koordináta (m), 

r  intenzív (fajlagos) reakciósebesség (mol/(m3s)), 

R  kör vagy henger vagy gömb sugara (m), 

R  refluxarány (-), 

R  áramlási ellenállás (1/m), 

R  moláris gázállandó (egyéb jelölése  ) (8,314 J/(mol K)), 

R  korrelációs koefficiens (-), 

s  a Laplace-transzformáció változója (1/s), 

S  szelektivitás (-), 

S  moláris entrópia (J/(mol K) 

t  idő (s), 

t  időállandó (s), 

21t  felezési idő (s), 

t  átlagos tartózkodási idő (s), 

T  hőmérséklet (C vagy K), 

hT  a hűtőközeg (fűtőközeg) átlagos hőmérséklete (K), 

adT  maximális adiabatikus hőmérséklet-változás (K), 

TMP transzmembránnyomás (Pa), 

u  lokális áramlási sebesség (m/s), 

v  átlagos áramlási sebesség (m/s), 

v


 sebességvektor (m/s), 

V  térfogat (m3), 

V  moláris gőzmennyiség vagy gőzáram (mol vagy mol/s), 

ji VV ,  moláris térfogat (m3/mol), 

V  térfogatáram (m3/s), 

W  maradék mennyisége, mólárama (mol vagy mol/s), 

z  töltésszám (-), 

z  helykoordináta (m), 

Z  dimenziómentes helykoordináta (hosszkoordináta) (-), 

x  koncentráció (móltört) (-), (folyadékfázisban, raffinátumban),  

X  dimenziómentes koncentráció (-), 

X  konverzió (-), 

nX  nedves anyagra vonatkoztatott nedvességtartalom (kg/kg), 
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szX  száraz anyagra vonatkoztatott nedvességtartalom (kg/kg), 

y  koncentráció (móltört) (-), (gőzfázisban, gázfázisban, extraktumban), 

y  egyensúlyi koncentráció (móltört) (-), 

Y  dimenziómentes koncentráció (-), 

Y  hozam (-), 

Görög betűk 

  hőátadási tényező (W/(m2K), 

ij  relatív illékonyság (-), 

ij  relatív szelektivitás (-), 

ij  szeparációs faktor (-), 

  szelektivitás (-), 

  anyagátadási tényező (indexelés x  és y  vagy L  és G ) (m/s), 

  aktivitási koefficiens (-), 

  recirkulációs tényező (-), 

  felületi feszültség (N/m), 

  hatásfok (-), 

  dinamikai viszkozitás (Pas), 

j  ion-elektrokémiai potenciál (J/mol), 

  filmvastagság (m), 

  halomsűrűség (kg/m3), 

)t(  egységimpulzus (Dirac-delta) függvény (1/s), 

  a töltet fajlagos hézagtérfogata (m3/m3), 

  porozitás (m3/m3), 

L  folyadék hold-up (m3/m3), 

  relatív telítettség (-), 

  relatív nedvességtartalom (-), 

ji  ,  fugacitási koefficiens (-), 

  nedvesítési tényező (-), 

  hullámhossz (m), 

  hővezetési tényező (W/(m·K)) 

  moláris párolgáshő (J/mol), 

  hűtési paraméter (-),  
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j  a j-edik komponens kémiai potenciálja (J/mol), 

0

j  standard kémiai potenciál (J/mol), 

n  n-edik centrális momentum (-), 

j  a j -edik komponens sztöchiometriai együtthatója (-), 

  extenzív reakciókoordináta (mol), 

  reakciósebesség (mol/s),  

  sűrűség (kg/m3), 

M  moláris sűrűség (mol/m3), 

2  szórásnégyzet (-), 

  dimenziómentes idő (-), 

  relatív felületi borítottság (-), 

  csúsztató feszültség (Pa), 

  tortuozitás (m/m), 

  időállandó (relaxációs idő) (s), 

R  reakció időállandója (s), 

  kinematikai viszkozitás (gyakran  ) (m2/s), 

  acentricitási tényező (-), 

Alsó indexek 

ax axiális 

átl  átlagos 

b  belső (bulk) 

be belépő, 

C  kritikus, 

D  desztillátum, 

e  egyensúlyi, 

E extraktum, 

f  szuperkritikus fluidum, 

f  képződési, 

F  betáplálás, 

G  gáz vagy gőz, 

i  fázishatár (interface), 

infl  infexió, 

irr  irreverzibilis, 
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k  közbülső hely az oszlopban, 

ki kilépő, 

konv konvektív szállítás, 

L  folyadék, 

max  maximális érték, 

mért  mért érték, 

min minimális érték, 

opt  optimális 

p  részecske, 

r  redukált(a kritikus értékkel osztott), 

R  reakció 

R raffinátum, 

S  szilárd vázanyag, 

sz  szakaszos, 

V  gőz 

W  maradék, 

x  folyadékfázis, raffinátum, 

y  gázfázis, gőzfázis, extraktum, 

0  kezdeti érték, 

  végtelen idejű (helyű) érték, 

Felső indexek 

0  standard állapot, 

F betáplálás, 

G  gáz, 

L  folyadék, 

V  gőz, 

  egyensúlyi összetétel. 
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1.1. Az anyagátadás elméleti alapjai (Simándi Béla) 

Sok ipari technológiában a vegyipari műveletek célja az oldatok vagy elegyek összetételének (a 

komponensek koncentrációinak) megváltoztatása. A cél rendszerint egy vagy több komponens 

előállítása tiszta formában. Az erre alkalmas, kémiai reakciót nem használó műveleteket szétválasztó 

(elválasztó) műveleteknek nevezzük. Ha a szétválasztás során egy vagy több komponens az egyik 

fázisból egy másik, az elsővel nem elegyedő fázisba megy át, anyagátadásról beszélünk, és az ilyen 

műveleteket anyagátadási műveleteknek nevezzük. Az anyagátadás minden esetben a valós és az 

egyensúlyi koncentráció közötti különbség hatására jön létre. A koncentrációkülönbség tehát az 

anyagátadás hajtóereje, hasonlóan a hőátadáshoz, ahol a hőmérséklet-különbség a hajtóerő. 

Homogén fázisban, a nyugalomban lévő fluidumban, a koncentrációkülönbség hatására diffúziós 

anyagáram jön létre, amelyet molekuláris diffúziónak nevezünk. A molekuláris diffúzió nagyon lassú 

folyamat. A különböző műveleteknél éppen az a célunk, hogy a lassú anyagátmenetet meggyorsítsuk 

(pl. keveréssel vagy áromoltatással). A két nem elegyedő fázis közötti anyagátadó műveleteknél a 

diffúzió csak egy részfolyamata a teljes anyagátvitelnek. Mivel a diffúzió lassú folyamat (rendszerint a 

sebességmeghatározó részfolyamat), olyan műveleti megoldásokat keresünk, amelyeknél a diffúziós 

ellenállás a lehető legkisebbre csökkenthető. Az anyagátadás matematikai leírásánál tehát figyelembe 

kell venni, hogy a fázishatár közelében a komponensátvitel vezetéssel és szállítással történik. 

Megjegyzés 

Szigorúan véve diffúziós áram nemcsak koncentrációkülönbség, hanem aktivitáskülönbség, nyomás-

különbség, hőmérséklet-különbség vagy egyéb külső erő hatására is létrejöhet. Ebben a munkában 

alapvetően csak a koncentrációkülönbség hatására kialakuló diffúziós anyagátmeneteket tárgyaljuk. 

1.1.1. Az anyagátadó műveletek csoportosítása 

A különböző komponensek szétválasztása kétféle módon valósítható meg: 

1. Két, egymással nem elegyedő fázis érintkeztetésével, ezek közé tartoznak a hagyományos 

anyagátadási műveletek. Ezeknél a műveleteknél az anyagátmenet a fázisegyensúly eléréséig 

tart (és a hajtóerő az egyensúlytól való eltérés), ezért szokták ezeket egyensúlyi műveleteknek 

is nevezni. 

2. Két elegyedő fázis között egy szelektíven áteresztő membránon keresztül jön létre 

anyagátmenet. A membránműveleteket az 1.9. fejezetben tárgyaljuk. 

A három közismert halmazállapotból négy, egymással nem elegyedő fázispárt lehet kiválasztani: gáz–

folyadék, gáz–szilárd, folyadék–folyadék, folyadék–szilárd. A nem elegyedő fázisok érintkeztetésével 

létrejövő fontosabb elválasztó műveletek csoportosítását mutatja az 1.1.1 táblázat. 

1.1.1. táblázat. A leggyakrabban alkalmazott anyagátadó műveletek 

1. fázis  2. fázis Anyagátmenet iránya Művelet neve 

Gáz (G) Folyadék (L) G ↔ L desztilláció 

G → L abszorpció 

L → G deszorpció (kihajtás, sztrippelés) 

Gáz (G) Szilárd (S) G → S adszorpció 

S → G deszorpció 

S → G szárítás 

S → G szublimáció 

G → S deszublimáció 
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Folyadék (L1) Folyadék (L2) L1 → L2 extrakció 

L2 → L1 vissza-extrakció (sztrippelés) 

Folyadék (L) Szilárd (S) L → S adszorpció 

S → L deszorpció 

L↔S ioncsere 

S → L extrakció (kilúgzás) 

L → S frakcinált kristályosítás 

A szétválasztó műveletek neve általában latin eredetű, mivel a vegyészmérnöki tudomány és kémiai 

technológia a középkori alkímia tapasztalataira alapozva fejlődött ki. 

Desztilláció (lepárlás): Az egyszerű desztilláció lényege, hogy a folyékony elegy egy részét hőköz-

léssel elpárologtatjuk, és a keletkező gőzt más helyen hűtéssel ismét cseppfolyósítjuk (kondenzáljuk). 

A kondenzált gőz a párlat (desztillátum), a visszamaradó, el nem párolgott rész a lepárlási 

(desztillációs) maradék. Ha a komponensek illékonysága különböző, a párlatban az illékonyabb 

komponens (amelyik azonos nyomáson, alacsonyabb hőmérsékleten forr) koncentrációja nagyobb 

lesz, mint a kiindulási elegyben. A maradékban pedig a kevésbe illékony komponens dúsul. A 

desztillációval tehát az illékonyságuk különbözősége alapján választják el a komponenseket. Ha 

ezeket a komponenseket nagy tisztaságban kívánják előállítani, akkor rektifikálást (többszöri részleges 

elpárologtatás és részleges kondenzáció) alkalmaznak. 

Abszorpció (gázelnyelés): Adott gázelegyből az oldható gáz- vagy gőzkomponenseket alkalmas 

folyadékban oldják (elnyeletik). Általában a gáz fő komponense nem oldódik a folyadékban, és a 

folyadék fő komponense nem párolog (nem megy át a gáz fázisba). Az ellenkező irányú anyagátadás 

művelete a deszorpció (kihajtás, sztrippelés), amikor a folyadékelegyből egy vagy több illó kom-

ponenst egy inert gázzal eltávolítanak. Az egymást követő abszorpció-deszorpció eredményeként a 

célkomponens koncentrációja jelentősen növelhető. Az abszorpciót alacsony hőmérsékleten (és néha 

megnövelt nyomáson), a deszorpciót magas hőmérsékleten (és alkalmanként vákuumban) végzik. 

Szárítás: A szárítás a szilárd anyagok nedvességtartalmának eltávolítása vagy csökkentése a folyadék 

(leggyakrabban víz, ritkábban szerves oldószer) elpárologtatásával. A szükséges párolgáshőt általában 

meleg levegő (tűz- és robbanásveszélyes anyagoknál nitrogén) áramoltatásával biztosítják. Általános 

értelemben a folyadékok és gázok víztartalmának, illetve vízgőztartalmának csökkentését is szárítás-

nak nevezik. Holott műveletileg ezek az abszorpció (vízgőz elnyeletése tömény kénsavval) vagy az 

adszorpció (vízmegkötés kalcium-kloriddal) témakörbe tartoznak. 

Szublimáció: A szublimáció a szilárd anyagok átmenete közvetlenül gőzállapotba, előzetes megolva-

dás nélkül. A gőzállapotba átvitt anyagot a berendezés hideg helyén szilárd állapotban leválasztják, ez 

a deszublimáció. A szublimáció hőközléssel, a deszublimáció hőelvonással valósul meg. 

Extrakció (kivonás, kioldás): Az extrakció meghatározott komponensek kioldása szilárd vagy 

cseppfolyós anyagok keverékéből alkalmas oldószer segítségével. A szilárd-folyadék extrakció 

(kilúgzás) folyamán a szilárd anyagot kíméletesen keverik (illetve mozgatják), vagy a nyugvó 

vázanyagon a folyadékot átcsurgatják. Folyadék-folyadék extrakciónál két, egymással nem elegyedő 

(vagy csak korlátoltan elegyedő) folyadék intenzív érintkeztetésével jön létre anyagátadás. Az 

extrakciós műveleteknél a kapott oldatot extraktumnak a visszamaradó szilárd vázanyagot, illetve 

anyaoldatot raffinátumnak nevezik. 

Adszorpció: A gázok, folyadékok vagy oldott anyagok megkötését a szilárd anyagok felületén 

adszorpciónak nevezik. Az adszorpció ellentéte a deszorpció, amikor a szilárd felületen megkötött 

anyagokat gáz- (vízgőz) vagy folyadékfázisok hozzáadásával eltávolítják. 

Ioncsere: Az ioncsere folyamán szervetlen vagy szerves szilárd anyagok ionjai (pl. Na+, H+, OH-) a 

környező folyadékban oldott, azonos töltésű más ionokra cserélődnek ki. Ha pozitív töltésű ionok 

cserélődnek ki, kationcseréről, ha negatív töltésű ionok, akkor anioncseréről beszélünk. 
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Kristályosítás: A kristályosítás szilárd részecskék létrehozása az eredetileg homogén folyadék-

fázisban. A folyadékfázis az elválasztani kívánt anyagok oldata (ritkábban olvadéka), amelyből akkor 

kezdődik a szilárd anyag kiválása, amikor a koncentrációja nagyobb lesz az oldhatósági (telítési) 

koncentrációnál. Túltelítést hűtéssel, bepárlással vagy segédanyag-hozzáadással lehet elérni. 

Azokat a műveleteket soroltuk fel, amelyeknél mindegyik fázis legalább kétkomponensű, és a 

megoszló komponens mindegyik fázisban jelen van. Az anyagátadási művelet megkülönböztetését 

kétkomponensű rendszer esetén a bepárlás és a desztilláció összehasonlításával szemléltetjük. A 

bepárlásnál az oldott komponens (pl. só) az oldat forrási hőmérsékletén nem párolog, és a gázfázis 

csak az oldószer gőzét (pl. vízgőz) tartalmazza. Így az anyagáram (pára) nem függ a koncentráció-

különbségtől, csak a forrásban levő oldatnak átadott hőmennyiségtől, ezért a bepárlás nem tekinthető 

diffúziós elválasztó műveletnek. A desztilláció műveleténél viszont mindkét komponens mindegyik 

fázisban jelen van, csak a koncentrációjuk különböző lesz az egyensúlyi fázisokban. Ez az eltérés teszi 

lehetővé az elválasztásukat. 

Hasonló megfontolások alapján nem tartozik a diffúziós anyagátadó műveletek közé a szublimáció, ha 

csak egy illékony komponens szublimál, vagy a kristályosítás, ha csak egy tiszta komponens alkot 

kristályokat. 

Megjegyzések 

Elképzelhető, hogy két különböző szilárd fázis között jön létre anyagátadás, de ebben az esetben a 

diffúzió sebessége rendkívül kicsi, ezért a szilárd–szilárd műveletek ipari jelentősége kicsi. 

Az anyagátvitel néha három fázis egyidejű jelenléte mellett jön létre. Például egy gázfázisban lévő 

komponens egy folyadékrétegen keresztül jut el a szilárd felülethez, ahol adszorbeálódik. Az ilyen 

összetett rendszereket a kétfázisú rendszerekkel analóg módon tárgyalhatjuk. 

A korszerű technológiákban gyakran megjelennek új anyagátadó műveletek, amelyeket a fenti 

szempontok szerint csoportosíthatunk. Például az 1980-as évektől egyre szélesebb területen használják 

a szuperkritikus állapotú fluidumokat (pl. szén-dioxidot). Ezek felhasználásával szuperkritikus 

fluidum–folyadék vagy szuperkritikus fluidum–szilárd kétfázisú rendszerekben abszorpció, adszorpció, 

extrakció műveletek valósíthatók meg. 

Az anyagátadási műveleteket egyszerű fizikai folyamat alapján tárgyaljuk, amelyben a komponensek 

megoszlanak a két fázis között, és elegendő érintkeztetési idő után beáll a fázisegyensúly. A 

valóságban, számos esetben, a fizikai átoldódás mellett valamilyen reverzibilis kémiai reakció is 

lejátszódhat (pl. abszorpció, adszorpció, extrakció esetén). Ezek a kémiai reakcióval kísért 

anyagátadási folyamatok átmenetet képeznek a „valódi” heterogén reakciók irányába, és számos 

szakkönyvben a művelettan is reakcióként tárgyalja ezeket (vö. kemiszorpció). A gáz-szilárd 

reakciókat a 2.4 fejezetben, a gáz-folyadék reakciókat a 2.5 fejezetben ismertetjük. 

1.1.2. Molekuláris diffúzió fluidumokban 

Ebben az alfejezetben az egy fázison belüli, koncentráció-különbség hatására fellépő komponensáram 

leírásával foglalkozunk. 

A diffúzió elnevezés alatt egy komponens molekuláris vezetéses áramát értjük. Már a XIX. században meg-

figyelték, hogy nyugvó rendszerben a különféle kémiai anyagok molekulái a nagyobb koncentrációjú 

helyről a kisebb koncentrációjú helyre áramolnak. A diffúzió törvényszerűségeit Fick (1855) vizsgálta és írta 

le. Tiszteletére a molekulák diffúziós transzportját leíró általános egyenletet Fick I.-egyenletnek nevezik: 

z

c
AD

t

n j

j

j

d

d

d

d
   (1.1.1) 

ahol jn  a j-edik komponens mennyisége (mol), t  idő (s), A  áramlásra merőleges felület (m2), jD  a j-

edik komponens diffúziós együtthatója (m2/s), jc  a j-edik komponens koncentrációja (mol/m3), z  

helykoordináta (m). 
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A Fick I.-egyenlet tehát azt fejezi ki, hogy a diffúziós áram arányos az áramlásra merőleges felülettel 

és a koncentrációgradienssel. Az arányossági tényező, jD  diffúziós együttható megmutatja, hogy 

egységnyi anyagátadó felületen egységnyi hajtóerő (1 mol/m4 koncentrációgradiens) hatására mennyi 

j  komponens áramlik át az adott időegység alatt. 

A gyakorlatban ritkán alakul ki csak tisztán vezetéses áramlás a fluidumokban. Még álló (nyugvó) 

rendszerekben is kialakulhat konvektív anyagáram, ha a különböző koncentrációjú oldatok sűrűsége is 

különbözik. Emellett a változó hőmérséklet miatt kialakuló sűrűségkülönbségek is konvektív áramlást 

okozhatnak a fluidumban. A különböző műveleteknél pedig a fluidumok rendszerint mozognak 

(kevertetjük vagy áramoltatjuk azokat). Ebben az esetben a vezetéses anyagátvitel csak a fázishatár 

közvetlen közelében lévő lamináris áramlásra lesz jellemző, ahol a diffúzió a lamináris áramlás 

áramvonalaira merőleges irányba történik. 

A diffúziós áram oka az adott komponenshez tartozó koncentrációgradiens. Egy elegyben a különböző 

komponenseknek különböző lehet a koncentrációgradiensük és a diffúziós együtthatójuk is. A diffúzió 

anyagáramot hoz létre a nagyobb koncentrációjú helytől a kisebb koncentrációjú hely felé. Az 

anyagátadó műveleteknél alapvetően négyféle diffúziós áramlás figyelhető meg: 

1. Az egyik komponens (A komponens) moláris áramát kompenzálja a vele egyenlő nagyságú, 

de ellentétes irányú másik komponens (B komponens) moláris árama. Tehát az adott irányban 

a nettó móláram nulla. Általában ez történik a desztillációnál, ahol adott mennyiségű, kevésbé 

illékony B komponens lekondenzál, és helyébe ugyanannyi moláris mennyiségű illékonyabb 

A komponens elpárolog. Gázfázisban az azonos móláram azonos térfogatáramot jelent. A 

folyadékfázisban viszont a térfogatáramok különbözőek lehetnek azonos móláram esetén is, 

mivel folyadékállapotban a komponensek móltérfogata különböző lehet. 

2. Csak egy komponens (az A komponens) áramlik a fázishatárhoz, vagy el a fázishatártól. 

Ebben az esetben az eredő áram megegyezik az A komponens áramával (mivel a B 

komponens árama nulla). Például az A komponens abszorpciója egy nem oldódó inert gázból 

egy nem párolgó inert folyadékba jól leírható ezzel a modellel. 

3. Az A és B komponensek ellenkező irányban (egymással szembe) áramlanak, de az áramok 

nem egyenlők. Ilyen jelenség figyelhető meg, ha az anyagátadást kémiai reakció kíséri (pl. 

kemiszorpció). 

4. Kettő vagy több komponens diffúziója azonos irányú, de az áramok nagysága különböző. Ez a 

jelenség figyelhető meg a membránszeparációs műveletek egy részénél. 

1.1.2.1. Állandósult állapotú ekvimoláris szembediffúzió 

Vizsgáljuk a kétkomponensű (A és B komponensek) rendszert. Állandósult állapotban felírható: 

z

c
DJ A
ABA

d

d
 , (1.1.2) 

z

c
DJ B
BAB

d

d
 , (1.1.3) 

ahol AJ  és BJ  az A illetve B komponensek áramsűrűsége (fluxusa) (mol/m2s). Az összefüggések álló 

rendszerre vagy a diffúzió irányára merőleges lamináris áramlásra érvényesek. Könnyen belátható, 

hogy gázfázisban a diffúziós koefficiensek megegyeznek egymással ( BAAB DD  ). A diffúziós 

koefficiens meghatározásáról részletesebben a vonatkozó alfejezetben olvashat (1.1.2.3. alfejezet). 

Gázoknál, ha használható az ideálisgáz-modell, a moláris sűrűség nem függ az összetételtől: 

RT

P
cc MBA   . (1.1.4) 

Állandó nyomáson és hőmérsékleten a sűrűség is állandó marad ( M =állandó) ezért felírható: 
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0ddd M  BA cc . (1.1.5) 

Ha a diffúzió irányába a térfogatáram nulla, akkor a diffúziós áramok összege is nulla: 

0
d

d

d

d


z

c
D

z

c
D B

BA
A

AB . (1.1.6) 

Mivel az egyenlet szerint BA cc dd   szükségszerű, hogy 

BAAB DD  . (1.1.7) 

Folyadékoknál csak akkor kapunk hasonló eredményt, ha a tiszta komponensek és a belőlük képezett 

bármilyen összetételű elegy sűrűsége ugyanakkora lesz. 

 BBAA McMc konstans. (1.1.8) 

Ebből következően 

0dd  BBAA cMcM . (1.1.9) 

Az (1.1.6) egyenletekkel megadott fluxusértékeket alakítsuk át térfogatárammá, azaz szorozzuk meg a 

móltérfogattal ( )/ M : 

0
d

d

d

d


z

cM
D

z

cM
D BB

BA
AA

AB


. (1.1.10) 

Könnyen belátható, hogy a sűrűség állandósága esetén 

BAAB DD  . (1.1.11) 

Ha a folyadékelegy sűrűsége függ az összetételtől, a két diffúziós együttható nem lesz egyenlő. A 

gyakorlati számításoknál viszont a legtöbb esetben kielégítő pontosságú eredményt kapunk, ha biner 

elegyben a komponensek diffúziós együtthatóit azonosnak feltételezzük. 

Az anyagátadó műveleteknél a diffúziós (vezetéses) komponensátvitel a fázishatár közelében alakul 

ki. Ekvimoláris szembediffúzió esetén a nettó móláram (és a térfogatáram is) nulla. A koncentráció 

változását az 1.1.1. ábra mutatja. 

   

 a, b, 

1.1.1. ábra. Ekvimoláris szembediffúzió 

a, az összetétel moláris koncentráció; b, az összetétel móltört ( Tz  a rétegvastagság (m)) 

A határrétegben a koncentrációváltozás lineáris és az (1.1.2) egyenlet integrálható: 
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ahol az Ai index a határfelületi értéket jelöli. A B komponensre a koncentrációgradiens azonos 

nagyságú, csak ellentétes előjelű. 

Gázfázisban az összetétel jellemzésére gyakran használják a móltörtet ( Ay ) 

 AAi

T

MAB
A yy

z

D
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, (1.1.13) 

vagy a parciális nyomást ( Ap ) 

 AAi

T

AB
A pp

RTz

D
J  . (1.1.14) 

1.1.2.2. Egyirányú diffúzió 

Gyakran előfordul, hogy az egyik komponens nem oldódik a másik komponens fázisában. Például 

ebbe a csoportba tartozik a nem forralásos elpárologtatás vagy valamely komponens abszorpciója. A 

kétfázisú rendszerben A oldódik B fázisában, de B egyáltalán nem oldódik az A fázisában. Ebben az 

esetben a diffúziós anyagáram a B fázis határrétegében alakul ki, ahol az A komponens a fázishatártól 

a B fázis belseje felé halad. A B komponens viszont nem tud szembediffúzióval az A fázisba átmenni, 

mert abban nem oldódik. A B komponens tehát a kezdeti koncentrációprofil kialakulása után áll a 

határrétegben. Ebben az esetben a tapasztalat szerint a diffúziós áram nagyobb az (1.1.12) egyenlettel 

megadott értéknél. A különbözetet egy konvektív anyagáramként írhatjuk fel 

z

c
DucJ A
ABAA

d

d
0  , (1.1.15) 

ahol 0u  a diffúzió irányában az átlagos áramlási sebesség (m/s). Könnyen belátható, ha nincs 

szembediffúzió, akkor egyirányú móláram és térfogatáram jön létre (az A komponens áramlik a 

fázishatártól a B fázis belsejébe). 

Gázfázisban a móláram-sűrűség és a sebesség között a következő összefüggés írható fel: 

M

AJu


0 . (1.1.16) 

Behelyettesítés és átrendezés után az egyirányú diffúzió a következő differenciálegyenlettel írható le 
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c

c
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. (1.1.17) 

Ezt az összefüggést az irodalomban Stefan-egyenletnek vagy Fick–Stefan-egyenletnek nevezik. Az 

(1.1.17) egyenlet izoterm és izobár körülményeket feltételezve integrálható 
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. (1.1.18) 

A koncentrációk változását mutatja az 1.1.2. ábra a hely függvényében. Egyirányú diffúziónál a 

koncentrációváltozás nem lineáris, hanem mindkét komponens esetén görbe.  



24 Vegyipari műveletek II. Anyagátadó műveletek és kémiai reaktorok 

© Simándi Béla (szerk.), BME www.tankonyvtar.hu 

 

1.1.2. ábra. Egyirányú diffúzió 

Megjegyzés 

Mivel a B komponens nem megy át az A fázisába, a koncentrációprofil kialakulása után a B 

komponens áll a határzónában. Ez úgy is értelmezhető, hogy a koncentrációgradiens miatt lehetséges 

egy diffúziós áram ( 0 zzT  irányba), de kompenzálja egy ellentétes irányú konvektív áram  

( Tzz  0  irányba). Így az eredő móláram a B komponensre mindenütt nulla lesz. 

Ahhoz, hogy az egyirányú diffúziót összehasonlíthassuk az ekvimoláris szembediffúzióval, alakítsuk 

át az (1.1.18) egyenletet. Az A komponens diffúziójának „hajtóereje” az AAi yy   

koncentrációkülönbség. Ezt a különbséget a következőképpen is felírhatjuk 

)1()1( AiAAAi yyyy  . (1.1.19) 

Másrészről, a hőcserélőkhöz hasonlóan, bevezethetjük az 1.1.2. ábrán látható koncentrációprofilhoz az 

( Ay1 ) logaritmikus átlagot 
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Helyettesítsünk vissza az (1.1.18) egyenletbe 
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. (1.1.21) 

Így az (1.1.13) és (1.1.21) egyenletek összehasonlításával könnyen belátható, hogy egyirányú 

diffúziónál a fluxus mindig nagyobb, mint ekvimoláris szembediffúziónál. Hiszen az átl)1( Ay  

mindig kisebb egynél. 

A kétféle modell alapján számolt móláram között nincs jelentős eltérés, ha a koncentráció kicsi. 

Általában 1,0Ay  koncentrációnál már nem követünk el nagy hibát, ha az eredeti Fick-egyenletet 

használjuk. 

1.1.2.3. A diffúziós együttható becslése 

A molekuláris diffúziós együtthatót sok komponensre és különböző elegyekre vagy oldatokra 

megmérték. Ezek a mérési adatok az irodalomban megtalálhatók. Azonban számos esetben előfordul, 

hogy a vizsgált rendszer diffúziós együtthatói nem ismertek. Ilyenkor az anyagok más, ismert 

tulajdonságaiból, empirikus összefüggésekkel becsüljük a diffúziós koefficiensek értékeit. 

Természetesen ezek az összefüggések csak abban a paraméter- (nyomás, hőmérséklet stb.) 

tartományban használhatók, amelyekre a szerzők megadták. 

A diffúziós együttható becslésénél figyelembe kell venni a rendszert alkotó komponensek számát is. 

Egy komponens esetén öndiffúzióról ( jjD ), két komponens esetén kölcsönös (vagy biner) diffúzióról (

ABD ), többkomponensű elegyekben pedig általánosan elegydiffúzióról beszélünk. Ebben a fejezetben 
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csak a biner diffúziós együttható becslését mutatjuk be gáz- és folyadékfázisban. 

Kis és közepes nyomáson a diffúziós együttható kétkomponensű gázokban jól becsülhető a következő 

összefüggéssel (Fuller et al., 1966): 

    2313121

75,100143,0

BAAB

AB

VVPM

T
D



 . (1.1.22) 

ahol V  a molekulát alkotó atomok ún. diffúziós térfogatának összege korrigálva a szerkezeti 

inkrementumokkal (a gyakori atomok diffúziós térfogatát az 1.1.2. táblázat, néhány egyszerű molekula 

diffúziós térfogatát az 1.1.3. táblázat tartalmazza). A molekulák móltömegét a következőképpen 

átlagoljuk: 

   BA

AB
MM

M
11

2


 . (1.1.23) 

Mivel empirikus egyenletet használunk szükséges az összes változó mértékegységének megadása: 

ABD  (cm2/s), P  (bar régebben atm), T  (K). Gázokban a diffúziós együttható alig függ a 

koncentrációtól, ezért az (1.1.22) összefüggés a teljes összetétel-tartományban használható. 

1.1.2. táblázat. Az atomok diffúziós térfogata 

Atom Diffúziós térfogat 

(cm
3
/mol)

1
 

C 15,9 

H 2,31 

O 6,11 

N 4,54 

F 14,7 

Cl 21,0 

Br 21,9 

I 29,8 

S 22,9 

1 Aromás és heterociklikus molekuláknál a korrekciós tényező: -18,3 
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1.1.3. táblázat: Néhány molekula diffúziós térfogata 

Molekula Diffúziós térfogat 

(cm
3
/mol) 

H2 6,12 

D2 6,84 

N2 18,5 

O2 16,3 

CO 18,0 

CO2 26,7 

N2O 35,9 

NH3 20,7 

H2O 13,1 

SF6 71,3 

Cl2 38,4 

Br2 69,0 

SO2 41,8 

levegő 19,7 

Kis molekulák diffúziója folyadékokban a Wilke–Chang-egyenlettel (1955) becsülhető: 

 
 

6,0

218104,7
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BB
AB

V

TM
D












, (1.1.24) 

ahol AV  az A oldott anyag folyadék állapotú moláris térfogata (cm3/mol) a normál forrponton. A 

rögzített mértékegységek: ABD  (cm2/s), T  (K), B  (mPas régebben cP). A B  paraméter egy 

asszociációs faktor, amely vízre 2,6, metanolra 1,9, etanolra 1,5 és 1,0 a nem asszociálódó 

oldószerekre (pl. szénhidrogének). Folyadékokban a diffúziós együttható általában erősen függ a 

koncentrációtól, ezért az összefüggés híg (elvileg végtelen híg, a gyakorlati számításoknál kb. 5 mol% 

alatti koncentrációjú) oldatokra vonatkozik. 

1.1.3. Anyagátadás szállítással (konvektív anyagtranszport) 

Az előző fejezetben tárgyalt molekuláris diffúzió lassú, ezért a fluidumok áramlási sebességét olyan 

mértékig megnöveljük (keveréssel vagy áramoltatással), hogy a fluidum belsejében turbulens áramlás 

alakuljon ki. A turbulens áramlás esetén kialakuló koncentrációprofilt mutatja az 1.1.3. ábra. 
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1.1.3. ábra. Az A komponens koncentrációja a határrétegben a fluidum turbulens áramlásánál 

A fázishatár közvetlen közelében az áramlás lamináris. Itt csak diffúzióval történik anyagátvitel 

(vezetéses vagy konduktív anyagátadás). A fázis fő tömegében a turbulens örvények mozgása miatt 

csak szállítással jön létre anyagátvitel. A két réteg közötti átmeneti zónában vezetéses és szállításos 

komponens átvitel egyszerre történik. 

Az összetett folyamatot a Fick-egyenlettel úgy közelíthetjük, hogy a molekuláris diffúzióhoz 

hozzáadjuk a szállítási áramot formálisan ugyanolyan matematikai alakban 

z

c
DDJ A
tABA

d

d
)(  , (1.1.25) 

ahol tD  a turbulens diffúziós együttható (m2/s). Általában a turbulens diffúziós együttható több 

nagyságrenddel nagyobb, mint a molekuláris diffúziós együttható. Mivel tD  nem csak a fluidum 

tulajdonságaitól függ, hanem az örvények helyi sebességétől is, a fluidumelemek mozgását leíró 

Navier–Stokes-egyenlet zárt analitikus megoldása nem lehetséges. Az (1.1.25) egyenletet sem tudjuk 

közvetlenül integrálni. A mérnöki gyakorlatban különböző anyagátadási modelleket használnak, 

amelyeknél a folyamatokat leegyszerűsítik, és matematikailag könnyen kezelhető összefüggéseket 

kapnak. Az anyagátadási modellek közül a legegyszerűbbet, a filmelméletet tárgyaljuk részletesen és 

alkalmazzuk a különböző műveleteknél. 

1.1.3.1. A filmelmélet 

Az anyagátvitel sebességének leírásához egy vékony határréteget, ún. filmet tételezünk fel, amelynek 

ellenállása megegyezik a valódi lamináris határréteg, az átmeneti zóna és a turbulens zóna 

részellenállásainak összegével. 

 

1.1.4. ábra. A koncentráció-profil a határrétegben és a filmelmélet szerinti közelítése 

Az 1.1.4. ábrán a valódi koncentrációváltozást és a filmelmélet szerinti koncentráció-lefutást mutatjuk 

be. A koncentráció a   vastagságú filmben lineárisan változik és a főtömegben állandó ( Ac ). Ezt a 
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koncentrációt akkor mérnénk, ha az egész fluidum-térfogatot összekevernénk. A molekuláris diffúzió 

(1.1.12) egyenletéhez hasonlóan felírhatjuk az A komponens áramsűrűségét 

)()(   AAiAAi
AB

A cccc
D

J 


, (1.1.26) 

ahol   anyagátadási tényező (m/s). Az anyagátadási tényező az egységnyi idő alatt, egységnyi 

felületen, egységnyi koncentrációkülönbség hatására létrejött anyagáramot fejezi ki. Mértékegysége 

tehát függ attól, hogy milyen koncentráció-mértékegységet használunk. 

Megjegyezzük, hogy a   anyagátadási tényező a hőtanban már megismert   hőátadási tényezővel 

analóg jellemző. 

Mivel az anyagátadással szembeni ellenállás nagyrészt a lamináris határrétegben van, a   

filmvastagság csak egy kicsivel nagyobb a valódi lamináris határzóna vastagságánál. 

Az (1.1.26) egyenlet szerint   a diffúziós együtthatóval arányos. A tapasztalat szerint a különböző 

áramlási és keveredési feltételeknél a ABD  hatványkitevője 0,5–1,0 között változhat. A filmelmélet 

tehát nem írja le teljes pontossággal az anyagátadási folyamatot, ennek ellenére, egyszerűsége miatt, 

általánosan használják. 

1.1.3.2. Egyéb anyagátadási modellek 

Az a megfigyelés, hogy az anyagátadási tényező a diffúziós együttható 0,5–1,0 hatványa szerint 

változhat, új anyagátadási elméletek kidolgozására ösztönözte a kutatókat. 

A behatolási (penetrációs) elmélet szerint a turbulens áramlású főtömegből fluidumelemek válnak le, 

amelyek a határzónán keresztül áramlással eljutnak a fázishatárig, ahol meghatározott ideig 

tartózkodnak, majd visszaáramlanak a főtömegbe (Higbie, 1935). A fluidumok érintkezési felülete 

időről időre megújul. A komponensátadás a fázishatáron lévő fluidumelemek között jön létre, 

mindaddig, amíg a fázishatáron tartózkodnak. A komponens-áramsűrűség a következő összefüggéssel 

számolható 

)()(
 

2   AAiAAi

c

AB
A cccc

t

D
J 


, (1.1.27) 

ahol ct  az érintkeztetési idő (s). A behatolási elmélet szerint az anyagátadási tényező a diffúziós 

együttható négyzetgyökével arányos, ami megfelel a kísérleteknél tapasztalt alsó határértéknek. 

Megjegyzés 

A modell gyakorlati alkalmazását nehezíti az érintkezési idő (kontaktidő) számértékének 

meghatározása. Például folyadékban felszálló gázbuborék esetén az érintkeztetési idő a 

buborékátmérő és a gáz áramlási sebességének hányadosaként értelmezhető. További nehézséget 

okoz, hogy egy valódi készülékben a buborékok különböző átmérőjűek és eltérő sebességgel mozognak. 

A felület megújulási elmélet szerint a felületen az érintkezési idő véletlenszerűen változik, ezért a 

tartózkodási-idő eloszlással jellemezhető. Danckwerts (1951) a folyamatos keverős tartály 

tartózkodási-idő sűrűségfüggvényét használta a fluidumelemek érintkezési-idő eloszlásának jellemzé-

sére. A komponens-áramsűrűség ebben az esetben is a diffúziós együttható négyzetgyökével arányos. 
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ahol ct  a fluidumelemek átlagos tartózkodási ideje a határfelületen (s). A ct  számértékének 

meghatározása ugyanúgy nehezen megoldható, mint a behatolási modellnél az érintkeztetési időé.  

Összetett modellek (pl. filmpenetrációs elmélet), kettő vagy több paraméter bevezetésével, alkalmasak 

az anyagátadási tényező diffúziófüggésének a kísérletekkel egyező leírására. Mivel a paraméterek 
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meghatározása független mérésekből nehezen megvalósítható, ezért ezeket a modelleket a 

gyakorlatban ritkán használják. 

1.1.3.3. Kétfilm-elmélet 

Sok anyagátadási műveletnél egy vagy több komponens átmegy egyik fázisból a másik fázisba. A 

fázishatár mindkét oldalán kialakul egy diffúziós ellenállás. Ezek az ellenállások együttesen 

határozzák meg az anyagátvitelt az egyik fázis belsejéből a másik fázis belsejébe. A folyamat jól 

leírható a kétfilm-modellel (a kétfilm-elméletet Whitman javasolta 1923-ban). 

   

 a) b) 

1.1.5. ábra. Koncentrációváltozás a fázishatár közelében és a helyettesítő két film a) desztilláció; b) 

abszorpció 

A gáz-folyadék anyagátadás két jellemző példáját mutatja az 1.1.5. ábra. Az 1.1.5.a ábrán a biner 

elegy desztillációjánál kialakuló koncentrációprofil látható sematikusan. Az ábrán Ax  és Ay  az 

illékonyabb komponens móltörtje a folyadék- és gőzfázisban. A határfelületnél lévő koncentrációk (

Aiy , Aix ) egymással egyensúlyban lévő koncentrációk 

AiAi mxy  , (1.1.29) 

ahol m  egyensúlyi (vagy megoszlási) hányados, amely az egyensúlyi görbe meredeksége az adott 

koncentrációnál. Az a megfogalmazás, hogy a határfelületen pillanatszerűen beáll a fázisegyensúly 

egyenértékű azzal, hogy az adott komponens átvitelével szemben magán a határfelületen nincs 

ellenállás. 

Az anyagátmenet „hajtóereje” az egyensúlytól való eltérés. Az ábrán 
Ay  jelöli azt a koncentrációt, 

amelyik a folyadék fő tömegében lévő Ax  koncentrációval egyensúlyban lenne. A desztillációnál 

 AA yy , ezért az A komponens átmegy a gőzfázisba (1.1.5.a ábra). Az abszorpciónál  AA yy , ezért 

az A komponens elnyelődik a folyadékfázisban (1.1.5.b ábra). 

Az eredő ellenállást a hőtanban megismert módszerrel fejezhetjük ki a legegyszerűbben. Írjuk fel az 

anyagáram-sűrűséget mindegyik határrétegre: 

)()()( AiA
x

AiAxAiAxA yy
mm

m
xxxxJ  

 , (1.1.30) 

)( AAiyA yyJ   . (1.1.31) 

Először végezzük el az egyenleten a kijelölt átalakításokat, majd rendezzük az egyenleteket 
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, (1.1.32) 
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30 Vegyipari műveletek II. Anyagátadó műveletek és kémiai reaktorok 

© Simándi Béla (szerk.), BME www.tankonyvtar.hu 

Ha az (1.1.32 és 1.1.33) egyenleteket összeadjuk és átrendezzük, megkapjuk az anyagátbocsátás 

egyenletét 

)( AAyA yyKJ  
, (1.1.34) 

ahol yK  anyagátbocsátási tényező (mértékegysége megegyezik a   anyagátadási tényező 

mértékegységével). Könnyen belátható, hogy az anyagátbocsátási tényező az anyagátadási 

tényezőkkel kifejezhető 

yxy

m

K 

11
 . (1.1.35) 

Megjegyzések 

Az (1.1.35) egyenletekben az x  és y  indexek egyrészt utalnak arra, hogy a koncentrációkat 

móltörtekben adjuk meg, másrészt ezek az indexek azonosítják a fázisokat. A yK  anyagátbocsátási 

tényező tehát azt jelenti, hogy a fázishatáron átmenő anyagáramokat a gázoldali (illetve gőzoldali) 

koncentrációkkal írtuk fel. A teljes anyagátmenet a folyadékoldalról is felírható 

)(  AAxA xxKJ , (1.1.36) 

ahol 
Ax  az a hipotetikus koncentráció a folyadékfázisban, amely Ay  gőzfázisbeli koncentrációval 

lenne egyensúlyban. Könnyen belátható, hogy 

yxx mK 

111
 . (1.1.37) 

1.1.4. Az anyagátadási tényező kísérleti meghatározása 

A gyakorlatban az anyagátadó műveletek sokfélesége mellett azt is figyelembe kell vennünk, hogy 

egy-egy művelethez sokféle, olykor felépítésében és működésében is lényegesen különböző 

készülékeket használnak. Ezekhez mindenkor egyedileg kell kidolgozni a megfelelő mérési módszert. 

Itt csak néhány alapelvet mutatunk be. A mérésnél alapvető fontosságú, hogy a fázishatár-felületet 

kellő pontossággal ismerjük. 

1.1.4.1. Szilárd-folyadék rendszer 

Csőben áramló folyadék esetében a csövet a folyadékban lassan oldódó anyagból (pl. benzoesav, 

fahéjsav, β-naftol) készítették, és az oldott anyag koncentrációját mérték különböző áramlási 

sebességnél. 

Az oldható szilárd anyag bármilyen geometriai felületre (sík, gömb, tartály belső fala) felvihető és az 

oldódás anyagmérlegéből az anyagátadási tényező meghatározható. 

1.1.4.2. Gáz-folyadék rendszer 

Az anyagátadási tényező egy nedvesített falú, függőleges csőben mérhető (1.1.6. ábra). 

A cső felső végén táplálják be a folyadékot, amely a belső csőfalon vékony rétegben lefelé csurog. A 

cső belsejében, a folyadékkal rendszerint ellenáramban, felfelé halad a gáz. A készülék egyenáramban, 

amikor mindkét fluidum lefelé áramlik, is üzemeltethető. 

A betáplálási áramokat gondosan kell megválasztani. Ügyelni kell arra, hogy a folyadék nedvesítse a 

cső teljes belső felületét. De ne alakuljanak ki hullámok, fodrozódások. A gázáram nem lehet olyan 

nagy, hogy visszafelé magával vigye a folyadékot. 

Számos olyan készülék van, amelyben az egyik fázis diszpergálva van a másik fázisban (pl. 
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gázbuborékok, folyadék cseppek formájában). Ilyenkor általában a Da  szorzatot (ahol Da  fajlagos 

anyagátadó felület, m2/m3) tudjuk az anyagátadási kísérletekből meghatározni. Ekkor független 

méréseket (pl. fotózás, lézeres mérés) kell végezni a buborékok, illetve cseppek méreteloszlásának 

meghatározására, amelyből azután a fajlagos felület számolható. 

Sok esetben olyan mérési feltételeket választanak, hogy a gázfázisbeli ellenállás elhanyagolható 

legyen (pl. a gázfázis csak egykomponensű), és így a mérésekből közvetlenül a folyadékoldali 

anyagátadási tényező határozható meg. 

 

 

1.1.6. ábra. Ellenáramú oszlop anyagátadási tényező meghatározásához gáz–folyadék érintkeztetésnél 

1.1.4.3. Folyadék-folyadék rendszer 

Az 1.1.6. ábrán bemutatott gáz-folyadék film készülékhez hasonló folyadék-folyadék fázisérintkeztető 

is tervezhető. A nehéz fázis alkotja a cső belső falán lecsurgó filmet, míg a könnyű fázis a cső 

belsejében felfelé áramlik. A szembe áramló két folyadék kölcsönhatása miatt erősebb a felületi 

egyenetlenség (hullámok, fodrozódások a fázishatárnál) kialakulása, mint a gáz-folyadék 

rendszereknél. Ezért a cső belsejében áramló folyadék áramlása már jóval 2100-as Reynolds-szám 

alatt turbulenssé válik. 

A folyadékok közötti anyagátadás keverős cellákban is vizsgálható. Az első ilyen készüléket Lewis 

(1954) tervezte, ezért az irodalomban gyakran Lewis-cellának is hívják. A készülék sematikus vázlatát 

mutatja az 1.1.7. ábra. A cella rendszerint üvegből készül, hogy a fázisok keveredése és a fázishatár jól 

látható legyen. A két nem elegyedő folyadékot egy termosztálható edényben egymásra rétegezik. Az 

alsó és felső fázist egymástól függetlenül keverik (a forgás iránya általában ellentétes, a fordulatszám 

külön-külön változtatható). A keverésnél ügyelni kell arra, hogy a fázishatás sík maradjon (semelyik 

fázis felé ne alakuljon ki tölcsér). A tölcsérképződés megakadályozására és a turbulens keverés 

biztosítására törőlemezeket helyeznek el mindegyik cellában. A készülék szakaszosan és folyamatosan 

is üzemeltethető. Szakaszos üzemeltetésnél a fázisokból adott időnként mintát vesznek és 

meghatározzák az átoldódó komponens koncentrációját. Folyamatos üzemű kevert celláknál a bemenő 

és kilépő áramokban mérik a koncentrációt. Számos esetben a koncentráció közvetlenül mérhető (pl. 
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fotometriásan). Az anyagmérlegből meghatározható a fázishatáron átment anyagmennyiség, és a 

határfelület ismeretében az anyagátadási tényező becsülhető. 

 

1.1.7. ábra. Keverős készülék folyadék-folyadék anyagátadási tényező méréséhez 

1.1.4.4. Az anyagátadási együttható becslése 

A különböző anyagokkal végzett mérések feldolgozásával, ha az anyagátadó felület ismert, a   

anyagátadási tényező becslésére általánosan használható egyenleteket lehet megadni. Könnyen 

belátható, hogy az anyagátadási tényező biztosan függ a diffúziós együtthatótól. A lamináris zóna 

vastagsága pedig az áramlás intenzitásától, turbulenciájától függ, ami az áramlási Reynolds-számmal 

jellemezhető. Általánosan tehát felírhatjuk a következő függést 

),,,,f(  vDDAB , (1.1.38) 

ahol D  geometriai jellemző (pl. csőátmérő) (m), v  áramlási sebesség (m/s),   a fluidum sűrűsége 

(kg/m3),   a fluidum viszkozitása (Pas). 

A felsorolt paraméterek között dimenzióanalízissel egy általános összefüggést kapunk 

nm ScRekonstSh  , (1.1.39) 

ahol  
ABD

D
Sh  a Sherwood-szám, 

 


Dv
Re  az áramlási Reynolds-szám, 

 
ABD


Sc  a Schmidt-szám. 

Az (1.1.39) egyenletben a konstansokat az adott készüléktípusban végzett mérésekből lehet 

megállapítani. Például csőben áramló fluidum esetén az összefüggés alakja  

44,081,0 ScRe023,0Sh  . (1.1.40) 

Gömb alakú testekkel töltött oszlopban pedig a konstansok a következőképpen módosulnak 

31585,0 ScRe17,1Sh  . (1.1.41) 

Az (1.1.41) egyenletben a geometriai jellemző a gömbök átlagos átmérője ( pd ), ezt használják a 

Sherwood- és Reynolds-számokban. 
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Az egyenletek alapján könnyen felismerhető a hő- és anyagátadás közötti hasonlóság. Ez a hasonlóság 

olyan mértékű, hogy mérések hiányában a hőátadásnál meghatározott konstansokat is felhasználhatjuk 

az (1.1.40) egyenletben, az anyagátadási tényező becslésére. Nyilvánvaló, hogy ebben az esetben a 

becslés hibája szignifikánsan nagyobb annál, amit az anyagátadási mérések alapján meghatározott 

egyenletből kapunk. 

1.1.5. Az anyagátadási műveletek általános leírása 

1.1.5.1. A két fázis létrehozása és érintkeztetés 

Az anyagátadó műveletek megvalósításához legalább két fázis jelenléte szükséges. A második fázist 

kétféle módon lehet kialakítani. 

1. A homogén kiindulási elegyből a másik fázist energiaközléssel (vagy elvonással) hozzák létre. 

A desztillációnál a folyadékelegy egy részének elpárologtatásával jön létre a gőzfázis. A 

frakcionált kristályosításnál pedig az oldat hűtésével érik el a szilárd anyag kiválását. 

2. A kiindulási elegyhez egy segédanyagot adnak, amely nem, vagy csak korlátozott mértékben 

elegyedik vele. A segédanyag lehet gáz-, folyadék- vagy szilárd halmazállapotú és 

műveletenként különböző elnevezést szoktak rá használni (pl. abszorbens, adszorbens, 

extraháló oldószer, mosófolyadék stb.). A segédanyagok kiválasztása műveletenként 

különböző szempontok alapján történik. A technológiai feltételek (pl. jó szelektivitás) mellett 

az egészségvédelmi és környezeti követelményeket is figyelembe kell venni. Biztosítani kell a 

segédanyagok regenerálását és újrahasznosítását, ami további műveletek beiktatását igényli. 

Veszélyes anyagok esetén a hatósági előírásoknak megfelelő értékre kell csökkenteni a 

maradék koncentrációt, ami az egész technológiát nagyon megdrágíthatja. 

Az anyagátadási műveleteket szakaszos és folyamatos üzemmódban valósítják meg. 

A szakaszos műveleteknél a fázisokat a művelet kezdetén beadagolják a készülékbe, lejátszódik a 

kívánt folyamat (anyagátadás, reakció), azután a fázisokat szétválasztják és a készüléket kiürítik. Ha 

szükséges, a készüléket kitisztítják és kezdődik a következő gyártás. A szakaszos műveleteket 

általában kismennyiségű termékek előállításánál alkalmazzák, ahol rendszerint többcélú készüléket 

használnak (ugyanaz a keverős duplikátor lehet reaktor, extraktor, desztilláló üst). Kismennyiségű 

anyagok regenerálását, ipari szennyvizek tisztítását szintén végezhetik szakaszosan. A szakaszos 

művelet előnye, hogy a berendezések viszonylag egyszerűek (kis beruházási költség), és különböző 

feladatokhoz rugalmasan alkalmazhatók. 

A folyamatos üzemeltetésnél állandó betáplálási áramokkal adagolják a fázisokat a készülékbe és, egy 

átmeneti felfutási idő után, állandó kilépő áramokkal elveszik azokat. A fázisok áramlásának iránya 

lehet azonos, ez az egyenáramú művelet, és lehet ellenkező, ez az ellenáramú művelet (1.1.8. ábra). Az 

egyenáramú elválasztó műveleteknél, elegendő tartózkodási idő esetén, a fázisok összetétele 

megközelítheti az egyensúlyi összetételt. Mivel határestben is csak egyszer érjük el a fázisegyensúlyt 

(egy elméleti fokozat), az egyenáramú érintkeztetést csak ritkán alkalmazzák (ha a célkomponens 

elválasztása kellően szelektív). Ha a fogadó fázisban kémiai reakció is lejátszódik (pl. kemiszorpció), 

akkor az elválasztás rendszerint egyenáramú művelettel is megvalósítható. A csak fizikai 

elválasztásoknál többnyire az ellenáramú műveleteket használják. Egyedi esetekben keresztáramú 

fázisérintkeztetést is alkalmaznak. A folyamatos üzemű készülékeket az adott műveletnek 

megfelelően, az adott feladatra tervezik. Ezek a készülékek jó hatásfokkal működnek és rendszerint 

nagy kapacitásra is tervezhetők. 
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1.1.8. ábra. Két, nem elegyedő fázis érintkeztetése folytonos üzemű készülékben: 

a) egyenáram; b) ellenáram; c) keresztáram 

1.1.5.2. Fázisegyensúly 

Az anyagátmenet „hajtóereje” az egyensúlytól való eltérés. Ha az érintkező fázisok egymással 

egyensúlyban vannak, a nettó anyagáram zérus. A műveletet (a fázisok érintkeztetését) ezért úgy kell 

megvalósítani, hogy legyen megfelelő hajtóereje az anyagátmenetnek. Ehhez ismernünk kell az 

egyensúlyi összetételeket a fázisokban. Az irodalomban már nagyon sok rendszer egyensúlyi 

összetételét megmérték és publikálták. Ezek az adatok táblázatok, grafikonok vagy egyenletek 

formájában, kézikönyvekben, illetve adatbankokban hozzáférhetők. 

A fázisegyensúlyok vizsgálatánál figyelembe kell vennünk, hogy milyen paramétereknek lehet hatása 

az egyensúlyra. A szükséges paraméterek számának meghatározására a Gibbs-féle fázisszabályt 

alkalmazzuk: 

F = C – P + 2, (1.1.42) 

ahol  F a rendszer szabadsági foka, 

 C a komponensek száma, 

 P a fázisok száma. 

Például kétkomponensű rendszer desztillációjánál a szabadsági fok F = 2. Így, ha a nyomást rögzítjük, 

akkor már csak egy paraméter, célszerűen a folyadékfázisban az illékonyabb komponens móltörtje, 

választható szabadon. A gőzfázis összetétele és a rendszer forrpontja az egyensúlyból következik. 

Abszorpciónál a komponensek száma 3 (a gáz- és folyadékfázisok inert komponensei és a megoszló 

komponens), ebből következően a szabadsági fok is 3. Az abszorpciónál tehát a nyomás és 

hőmérséklet rögzítése mellett a megoszló komponens szabadon választott folyadékfázisbeli 
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koncentrációja meghatározza a gázfázisbeli koncentrációt. Ha a szabadsági foknál kevesebb 

paramétert rögzítünk, akkor végtelen sok megoldás lehetséges. Ellenkező esetben, túl sok paraméter 

rögzítése esetén, a rendszer túlhatározott lesz (nem találunk olyan fázisegyensúlyi rendszert, amelyre 

ezek a paraméterek általánosan igazak). 

A fázisegyensúlyok mérésére a különböző műveletekhez egyedi készülékeket és módszereket 

fejlesztettek ki. Ezeket a módszereket az adott műveleteknél ismertetjük. A mérések egyik célja lehet 

az irodalomban még nem publikált két- vagy többkomponensű rendszerek egyensúlyának vizsgálata. 

Ebben az esetben nagytisztaságú komponenseket használnak a mérésekhez, hogy megalapozott 

eredményeket kapjanak, amelyek az elméleti kutatásokat szolgálják (új egyensúlyi modellek 

fejlesztése, publikáció készítése stb.). A másik cél az adatszolgáltatás az elválasztó műveletek 

modellezéséhez, illetve tervezéséhez. Itt a vizsgált komponensek azonosak az üzemben használt 

anyagokkal, ezért sokszor szennyezéseket is tartalmaznak. A kis mennyiségben jelen lévő szennyezők 

pedig megváltoztathatják a fázisegyensúlyokat is. Éppen ezért célszerű az ellenőrzést akkor is 

elvégezni, ha az alapadatok az adatbankokban megtalálhatók. Akkor is fontos lehet az egyensúlyi 

összetételek meghatározása, ha a szétválasztó műveletet olyan tartományban kell megvalósítani, 

amelyben csak nagyon kevés irodalmi adat található. 

Két, egymással egyensúlyban lévő fázisban definiálhatjuk az egyensúlyi hányadost vagy megoszlási 

hányadost ( jm ), amely a két fázisban mért egyensúlyi koncentrációk hányadosa 

j

j

j
x

y
m  , (1.1.43) 

ahol jy  és jx  j-edik komponens móltörtje az egyensúlyi fázisokban. A megoszlási hányados kis 

koncentrációknál (híg rendszerekben) általában állandó. A megoszlást műveletenként különböző 

koncentráció-mértékegységekkel szokták felírni (pl. a desztillációnál móltörtet, az extrakciónál 

tömegtörtet használnak). Ha több komponenst szeretnénk egymástól elválasztani, akkor a megoszlási 

hányadosok arányát kell megvizsgálni 

j

i
ij

m

m


, (1.1.44) 

ahol ij  az i-edik komponensnek a j-edik komponenshez viszonyított relatív szelektivitása (röviden 

szelektivitásnak is hívják). A desztillációnál ezt a viszonyt relatív illékonyságnak, más elválasztó 

műveleteknél szeparációs faktornak is nevezik. Ha 1ij , akkor a két komponens az adott művelettel 

és a választott paraméterekkel nem választható el. A két komponens elválasztásához szükséges 

minimális szelektivitás műveletenként változó. 

A kétfázisú (gőz-folyadék, folyadék-folyadék) rendszerekben mért egyensúlyi adatok feldolgozása, 

függvényekkel való leírása, többkomponensű rendszerek egyensúlyának megbízható becslése az 

elválasztó műveletek tervezésének fontos része. Az izoterm egyensúly feltétele, hogy a vizsgált 

komponens kémiai potenciálja a két fázisban egyenlő 

)2()1(
jj   , (1.1.45) 

ahol 
)1(
j  és 

)2(
j  a j-edik komponens kémiai potenciálja az (1), illetve (2) fázisokban (J/mol). 

Ha a különböző kémiai komponensek közötti intermolekuláris energetikai kölcsönhatások azonosak a 

kémiailag azonos molekulák közötti kölcsönhatásokkal, akkor ideális elegyről beszélünk (pl. 

szénhidrogének homológ sora). Ideális elegyben a komponensek kémiai potenciálja a móltörtjük 

logaritmusának lineáris függvénye 

)ln(R jxTjj   , (1.1.46) 
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ahol 

j  a normál kémiai potenciál (J/mol). 

A reális elegyek eltérését az ideálistól két okra vezethetjük vissza: 

 A különböző molekulák között kisebb vagy nagyobb a kölcsönhatás, mint az azonos 

molekulák között. Ez okozza az elegyítési hőeffektust is. 

 Különböző nagyságúak és alakúak a rendszerben lévő komponensek molekulái, így a 

molekuláris elrendeződés variációinak száma megnő a tiszta komponensekhez viszonyítva. 

Ettől növekszik az elegyítési entrópia. 

Az ideális és reális elegy valamely komponensének kémiai potenciálja közötti különbséget általában 

egy korrekciós taggal veszik figyelembe. A kémiai potenciált nehéz számszerűsíteni, ezért helyette a 

fugacitást használják a fázisegyensúlyok számításánál 
















T

j

j

eCf
R



, (1.1.47) 

ahol jf  a j-edik komponens fugacitása (Pa), C a hőmérséklettől függő konstans. Az izoterm 

fázisegyensúly feltétele az egyes komponensek fugacitásának egyenlősége a különböző fázisokban 

)2()1(
jj ff  . (1.1.48) 

Az egykomponensű ideális gáz fugacitása megegyezik a nyomással. Ideális gázelegyben a j-edik 

komponens fugacitása a komponens parciális nyomása. 

Pypf jj
V
j  . (1.1.49) 

Reális gázfázisban (gőzfázisban) a j-edik komponens fugacitását a következőképpen definiálják 

Pyf j
V
j

V
j  , (1.1.50) 

ahol 
V
j  a fugacitási koefficiens. A fugacitási koefficiens értékét valamilyen állapotegyenletből (pl. 

van der Waals-, Soave-, Redlich–Kwong- stb.) határozhatjuk meg (Kemény et al., 1991). A 

gázfázishoz hasonlóan a folyadékra is felírhatjuk formálisan a fugacitást 

Pxf j
L
j

L
j  . (1.1.51) 

Ebben a formában általában csak akkor alkalmazzák az egyensúly modellezésénél, ha mindkét fázisra 

használható ugyanaz az állapotegyenlet (pl. nagynyomású fázisegyensúlyok). A folyadékfázisoknál 

inkább az aktivitás terjedt el az egyensúlyok leírására. Az aktivitást a következőképpen definiálják 

0
j

j

j
f

f
a  , (1.1.52) 

ahol 
0
jf  a tiszta j-edik komponens fugacitása a vonatkoztatási állapotban. A vonatkoztatási állapotot 

célszerű az elegy nyomásán és hőmérsékletén definiálni. Ekkor a vonatkoztatási fugacitás ugyanaz 

lesz mindegyik fázisban, és a fázisegyensúly feltétele a következő formára módosul 

)2()1(
jj aa  . (1.1.53) 

Ideális elegyben az aktivitások megegyeznek a koncentrációval 

j
V
j ya   és j

L
j xa  . (1.1.54) 

Reális elegyeknél egy korrekciós tényezőt vezetnek be 

j
V
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V
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L
j xa  , (1.1.55) 
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ahol 
V
j  és 

L
j  aktivitási koefficiensek. Az aktivitási koefficiens értéke az összetétel ( jj yx , ), a 

hőmérséklet (T) és a nyomás (P) függvénye. Ezen összefüggés meghatározására az irodalomban 

számos modellt (Wilson-egyenlet, NRTL-modell, UNIQUAC-modell stb.) használnak. 

1.1.5.3. Mérlegegyenletek 

A különböző műveleti egységekben a fázisok érintkeztetése történhet fokozatszerűen és folytonosan. 

A fokozatszerű működésnél a fázisokat egy adott készülékben, vagy a készülék egy meghatározott 

szakaszában addig érintkeztetik, amíg elérik vagy jó hatásfokkal megközelítik a fázisegyensúlyt, majd 

ezután a fázisokat mechanikai műveletekkel szétválasztják. Ideális vagy elméleti fokozat egy olyan 

egység, amelyben a fázisok érintkeztetési ideje elegendő ahhoz, hogy kialakuljon az egyensúly. 

Többfokozatú műveleteknél a fázisok összekeverését és a szétválasztást többször megismétlik. A 

megoszló komponens koncentrációja a fokozatok között ugrásszerűen változik, a koncentrációprofil a 

készülék hossza mentén lépcsőzetes (1.1.9.a ábra). 

Folytonos érintkeztetésű készülékekben a fázisok sehol sem érik el az egyensúlyt. A megoszló 

komponens koncentrációja a készülék hossza mentén folytonosan változik (1.1.9b ábra). 

Az anyagátadási műveletek vizsgálatához a mérlegegyenleteket használjuk (Benedek és László, 1964; 

Fonyó és Fábry, 2004). A készülék típusától, működési elvétől függően a mérlegeket felírhatjuk a 

készülék egy térfogatelemére, egy kiválasztott szakaszára vagy az egész készülékre. 

A folytonos érintkeztetésű készülékek egyik fázisára, egy elemi térfogatra, egy rövid időintervallumra 

felírt teljes komponensmérleg a következő tagokból áll: 

az elembe belépő komponens mennyisége – az elemből kilépő komponens mennyisége – a másik 

fázisba átadott (a másik fázisból kapott) komponens mennyisége – elreagált (képződött) komponens 

mennyisége = a komponensmennyiség változása az elemi térfogatban. 

A mérleget röviden a következőképpen írjuk: 

be – ki – átadás – reakció = változás. (1.1.56) 

A komponensáram vezetéssel (kondukció) és szállítással (konvekció) jöhet létre. A különböző anyag-

átadó műveleteknél általában mindkét transzport megvalósul. A differenciális mérlegegyenleteknél 

általában már a bemenő és kimenő áramok különbségét szokták felírni, külön-külön a szállításra és a 

vezetésre. A kémiai reakcióban keletkező vagy fogyó komponenseket általánosan a forrás (illetve 

nyelő) tagként is szokták nevezni. Így a mérlegegyenlet más szavakkal is felírható 

szállítás + vezetés + átadás + forrás = lokális megváltozás. (1.1.57) 

A mérlegegyenletek matematikai alakban általánosan az itt következő formákban írhatók. Az 

egyenletekből elhagytuk azokat a tagokat, amelyek a vegyészmérnöki gyakorlatban ritkán fordulnak 

elő. A tömegmegmaradás általános egyenlete: 

t





 )vdiv(


. (1.1.58) 

Az impulzus-mérlegegyenletet a szakirodalomban Navier–Stokes-egyenletnek nevezik: 

t
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g)vgrad(div(grad


 

  . (1.1.59) 
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a) 

 
b) 

1.1.9. ábra. A koncentráció változása a hely szerint: 

a) fokozatszerű érintkeztetésnél; b) folytonos érintkeztetésnél 
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A komponens- és hőmérleg az anyagmérleggel analóg módon írható fel az elemi térfogatra: 

   
t
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, (1.1.60) 

  
t

Tc
HrTaTaTc

p

RHp





)(
cgraddiv)vdiv( p





, (1.1.61) 

ahol v


 sebességvektor, g  nehézségi gyorsulás (9,81 m/s2), a  hőfokvezetési tényező (m2/s), Da  

fajlagos anyagátadó felület (m2/m3), Ha  fajlagos hőátadó felület (m2/m3), j  a j -edik komponens 

sztöchiometriai együtthatója, r  fajlagos reakciósebesség (mol/m3s). 

A gradiens (grad) operátor jelölés a skaláris mennyiségek deriváltvektora vagy gradiensvektora, 

például: 
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grad . (1.1.62) 

A divergencia (div) operátor jelölés a vektorfüggvény deriváltja, például 
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A teljes változást kifejező differenciálhányadost (
tD

D ) a szakirodalomban szubsztanciális 

differenciálhányadosnak nevezik, például: 
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, (1.1.64) 
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. (1.1.65) 

Többfokozatú készülékeknél, ha a fokozaton belül a keveredés tökéletes, fokozatonként írjuk fel a 

mérlegegyenleteket. 

Az (1.1.58–1.1.61) differenciálegyenleteknek a gyakorlatban előforduló bonyolult folyamatokra 

történő megoldása még a gyors számítógépekkel is sokszor igen hosszadalmas, ezért az adott 

műveletnek megfelelően az egyenleteket leegyszerűsítik, amely során egyes tagokat elhagynak és az 

ismeretlen, bonyolult függvényeket viszonylag önkényesen választott egyszerű függvényekkel 

helyettesítik. 

Ebben a munkában külön tárgyaljuk az anyagátadási műveleteket és a többfázisú (gáz-folyadék, 

folyadék-folyadék stb.) reakciókat, így az anyagátadó műveleteknél a mérlegegyenletből a reakció 

tagot elhagyjuk. Homogén fázisú reakcióknál nincs anyagátadás, ezért azoknál az átadás tag lesz 

elhagyható. 

A szakaszos műveleteknél a fázisokat a művelet kezdetén beadagolják a készülékbe, lejátszódik a 

kívánt folyamat (anyagátadás, reakció), azután a készüléket kiürítik. A mérlegegyenletben nincs 

belépő és kilépő anyagáram. A koncentrációk mindegyik fázisban változnak az idővel. Az anyagátadó 

műveleteknél (és az egyensúlyra vezető reakcióknál) az idő előrehaladásával megközelítik az 

egyensúlyt. Ha a folyamat hőtermeléssel vagy hőelnyeléssel jár, akkor a hőmérséklet is gyakran 

változik az idővel. 

A nagy kapacitású vegyipari berendezéseket rendszerint folyamatosan üzemeltetik. Ekkor, a kezdeti 

átmeneti állapot után, kialakul az állandósult állapot (stacionárius állapot), amikor az összetétel és a 

hőmérséklet időben állandó, és a változás tag a mérlegegyenletekben nulla lesz. A folyamatos üzemű 

készülékek működésének matematikai leírását a tananyagban csak állandósult állapotra mutatjuk be. 
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1.1.5.4. Az anyagátadási és kémiai folyamatok hasonlósága 

A kémiai folyamatok tömeg-, impulzus-, komponens-, és energiamegmaradását az (1.1.58–1.1.60) 

mérlegegyenletek írják le. Ezek az egyenletek a teljes kémiai folyamatot meghatározó valamennyi 

lényeges tényezőt figyelembe veszik. Az egyenletek egzakt megoldása még a korszerű 

számítástechnika korában is igen hosszadalmas és nehezen áttekinthető, hiszen általában másodrendű, 

nem lineáris parciális differenciálegyenleteket, illetve differenciálegyenlet-rendszereket kell 

megoldani. Az analitikus megoldás érdekében igen gyakran közelítő és egyszerűsítő feltevéseket 

alkalmazunk, amelyeknek használhatóságát kísérletekkel ellenőrizzük. A mérnöki gyakorlatban arra 

törekszünk, hogy a kísérletek eredményei általánosítható formában is felhasználhatók legyen. Az 

egyes kísérletek eredményeit azonban csak az egymáshoz hasonló folyamatokra lehet kiterjeszteni, 

általánosítani. 

A hasonlóság fogalma a geometriából származik. Például két háromszög akkor hasonló egymáshoz, ha 

a megfelelő oldalaik aránya állandó. Ha egy háromszög oldalai a, b és c, és a hozzá hasonló 

háromszög megfelelő oldalai a’, b’ és c’ akkor 

állandó
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a
. (1.1.66) 

A hasonlóság az oldalak egymáshoz viszonyított arányával is jellemezhető 
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 , (1.1.67) 

ahol al  és cl  a geometriai hasonlóság invariánsai, amelyek egy rendszeren belüli hányadosok 

állandóságát adják meg. A mérnöki gyakorlatban ez a hasonlósági kritérium terjedt el. Például egy cső 

(anyagátadó készülék, reaktor) esetén a hosszúság (L) és átmérő (D) hányadosa állandó. A kettő, 

ugyanolyan jellegű fizikai mennyiség hányadosát szimplexnek nevezzük. 

Galilei ismerte fel először, hogy a geometriai hasonlóság megtartása önmagában nem elegendő a 

méretnöveléshez (pl. tetőszerkezetek tervezése). Newton felismerte a testek mozgásának törvény-

szerűségeit, azok hasonlóságát és megalkotta azok matematikai modelljeit (differenciálegyenletek). 

Fourier megállapította, hogy a fizikai jelenségeket leíró egyenletek tagjai azonos dimenziójúak és már 

használt dimenzió nélküli csoportokat az általánosított egyenletekben. Az első jelentős dimenzió-

mentes csoport, amely a mérnöki gyakorlatban általánosan elterjedt, és nagymértékben hozzájárult a 

műszaki tudományok különválásához és önálló fejlődéséhez, a Reynolds-szám (1880) volt. 

A művelettanban a geometriai hasonlóság mellett vizsgáljuk az áramlási sebességek, a hatóerők, a 

hőátviteli folyamatok, az anyagátadási folyamatok és a kémiai reakciók hasonlóságát is (Szűcs, 1972). 

A különböző folyamatok hasonlóságának általános feltétele, hogy a folyamatokat leíró differenciál-

egyenletek és azok megoldását meghatározó egyértelműségi feltételek (kezdeti- és peremfeltételek, 

értelmezési tartomány) legyenek azonosak, vagy azonos alakra transzformálhatók. 

A hidrodinamikai hasonlóság megértéséhez vizsgáljuk meg a Vegyipari műveletek I. tárgy keretében 

részletesen tárgyalt Navier–Stokes-egyenlet x- tengelyirányú komponensét állandósult állapotra: 
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, (1.1.68) 

ahol   kinematikai viszkozitás (m2/s). 

A hasonlósági konstansok fontos tulajdonsága, hogy a mennyiségek változásának arányai helyet-

tesíthetők a mennyiségek arányaival ( xvx   a Lv  karakterisztikus sebesség osztva karakterisztikus 

hosszúság aránnyal helyettesíthető). Ennek figyelembevételével írjuk fel az egyenletet a jellemző 

fizikai paraméterekkel: 
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. (1.1.69) 

A szögletes zárójel azt jelöli, hogy az egyenlet csak dimenzionális egyenlőséget fejez ki (számszerű 

egyenlőségről már természetesen nincs szó). A bal oldal a tehetetlenségi erőt jellemzi, a jobb oldali 

tagok pedig sorrendben a nyomóerőt, a belső súrlódási erőt és a nehézségi erőt fejezik ki. Osszuk 

végig az egyenletet a bal oldalon levő Lv2  kifejezéssel, így a megfelelő erők és a tehetetlenségi erő 

közötti viszonyszámokat kapjuk meg. Könnyen belátható, hogy az új egyenletet dimenzió nélküli 

csoportok alkotják. A különböző fizikai mennyiségek arányával kapott dimenziómentes csoportokat 

komplexeknek nevezik. Ezeket a komplexeket az adott tudományterület elismert kutatóiról nevezték 

el. A Navier–Stokes-egyenlet átalakításával kapott dimenziómentes csoportoknak néha a reciprokát 

használják (azért, hogy elkerüljék a nagyon kicsi számokat). A tehetetlenségi erő és a nehézségi erő 

hányadosa a Froude-szám (Fr): 

Lg

v 2

Fr  . (1.1.70) 

A nyomóerő és a tehetetlenségi erő aránya az Euler-szám (Eu): 

2
Eu

v

P


 . (1.1.71) 

A gyakorlatban a P nyomás helyett rendszerint a fluidum valamely két pontja közötti P  

nyomáskülönbséget írják be. 

A tehetetlenségi erő és a belső súrlódási erő hányadosaként kapjuk a Reynolds-számot (Re): 







vLvL
Re . (1.1.72) 

A Re-számban az L mennyiség a jellemző lineáris méret. Fluidumok csővezetékben való áramlásakor 

a csőátmérő (D), gömb alakú részecskékkel töltött oszlopban a részecskeátmérő ( pd ). 

Ha a fluidum áramlása nem állandósult (instacionárius áramlás, a leíráshoz szükséges differenciál-

egyenleteket nem adtuk meg), akkor egy újabb dimenziómentes komplexet kapunk, amelyet 

egyidejűségi (homokronitási) számnak (Ho) nevezünk: 

L

vt
Ho . (1.1.73) 

A hasonlóan áramló fluidumok minden megfelelő pontjában felírható a komplexek egyenlősége: 

oHHo ,eRRe ,uEEu ,rFFr  . (1.1.74) 

A hasonlósági kritériumok felhasználásával a csőben áramló fluidumra a Navier–Stokes-egyenlet 

általános megoldása a következő alakban írható fel, ahol   függvénykapcsolatot jelöl: 

  0Re,Eu,Fr,Ho, DL  (1.1.75) 

Ezt az egyenletet kritériális egyenletnek is nevezik. Egy csőben áramló fluidum esetén az Eu-számban 

levő P  nyomásesés értéket a cső alakja (L/D arány), a fluidum fizikai tulajdonságai ( , ) és a 

sebességeloszlás a cső bemeneténél és falánál (kezdeti- és határfeltételek) egyértelműen meghatá-

rozzák. Ezért a hasonlósághoz szükséges és elégséges a Ho-, Fr-, Re- és L/D-értékek egyenlőségét 

figyelembe venni. Ezen feltételek teljesülése következtében a hasonló áramlások megfelelő pontjaiban 

az Eu-szám értéke is egyenlő lesz. Ezért a hidrodinamika általános (kritériális) egyenlete a következő 

formára egyszerűsödik: 

)Re,Fr,f(Ho,Eu DL . (1.1.76) 
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A függvényt leggyakrabban a dimenziómentes számok valamilyen hatványai szorzatával közelítik 

 qpnm DLA HoFrRe Eu  , (1.1.77) 

ahol az A szorzót és az m, n, p, q kitevőket kísérleti adatokból kapják meg. A gyakorlatban csak azokat 

a tényezőket veszik figyelembe, amelyek a kísérleti tapasztalatok szerint erősen hatnak a vizsgált 

folyamatokra, a nagyon kis hatású tényezőket elhanyagolják. Ilyenkor közelítő modellezést alkalmaz-

nak és a kritériális egyenletet a lehető legegyszerűbb alakban használják. 

A vizsgált folyamatok sajátságaihoz igazodva a hasonlósági kritériumban levő bizonyos fizikai 

mennyiségeket célszerű más, velük arányosokkal helyettesíteni. Így a keverés leírásakor a Reynolds-

számban a keverő kerületi sebességét helyettesítik, és a kifejezésből elhagyják az állandó szorzókat, 

azaz módosított dimenziómentes komplexet használnak ( kRe ): 



nd k
k

2

Re  , (1.1.78) 

ahol dk a keverőlapát átmérője (m), n a keverő fordulatszáma (1/s). 

Számos esetben nehéz vagy gyakorlatilag lehetetlen valamelyik fizikai mennyiség kísérleti meghatáro-

zása, illetve megbízható becslése valamilyen empirikus összefüggéssel. Ekkor ezt a mennyiséget két 

vagy több hasonlósági kritérium kombinációjával kiejtik, vagy arányos másik mennyiséggel helyette-

sítik, amelynek kísérleti meghatározása, illetve számítása egyszerűbb. Ezeket az összetett dimenzió 

nélküli csoportokat származtatott hasonlósági kritériumoknak nevezik. Például a fluidum sűrűség-

különbségének hatására keletkező természetes konvekció esetében nehéz az áramlási sebességet 

meghatározni. Ezért a sebességet a Reynolds- és Froude-számok összekapcsolásával kihagyhatjuk. Az 

új dimenziómentes csoport a Galilei-szám (Ga): 
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 gL
 . (1.1.79) 

További származtatott kritérium előállításához írjuk fel a sűrűségkülönbséget szimplex formájában  

(  / ), és szorozzuk meg vele a Galilei-számot. Ekkor egy új dimenziómentes csoporthoz jutunk, 

ez az Archimédesz-szám (Ar): 
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Az Archimédesz-számot az ülepítők méretezésénél használjuk. 

A hőtani hasonlósági kritériumok meghatározására írjuk fel a hőmérleg x-tengely irányú komponensét 

stacionárius esetre ( a  hőfokvezetési tényező (m2/s), Ha  fajlagos hőátadó felület (m2/m3)): 
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Fejezzük ki a tagokat a karakterisztikus sebességgel, hőmérséklettel és hosszúsággal: 
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A dimenziókkal felírt egyenlet bal oldala a hőszállítást, a jobb oldal első tagja a hővezetést, a második 

a hőátadást jellemzi. A hővezetésnek megfelelő taggal végigosztva az egyenletet a dimenzió nélküli 

komplexeket kapjuk. A konvekcióval és vezetéssel átvitt hőmennyiségek aránya a Pèclet-szám (Pe): 

a

vL
Pe . (1.1.83) 

A hőátadás és hővezetés hányadosa a Nusselt-szám (Nu): 
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L
Nu . (1.1.84) 

Az instacionárius hőmérlegből kapjuk a Fourier-számot (Fo), amely a hőáram időbeni áramlására 

jellemző: 

2
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at
 . (1.1.85) 

A hőtanban általában a hőátadásra jellemző Nusselt-kritérium meghatározása a cél 

)LLi 0 Fr, Re, Ho, Pe, f(Fo,Nu  . (1.1.86) 

A mérnöki gyakorlatban a Pe-szám helyett sokszor a Pe/Re származtatott kritériumot használják, ez a 

Prandtl-szám (Pr): 
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A Prandtl-szám előnye, hogy csak anyagi jellemzőket tartalmaz, amelyek kézikönyvekben, 

adatbázisokban megtalálhatók. Kényszeráramlásnál a gravitációs erő hatása kicsi, ezért a Froude-szám 

hatása elhanyagolható. Mindezek figyelembevételével eljutunk a csőben áramló közeg hőátadási 

tényezőjének meghatározásához: 

pnm DLA )(PrReNu  , (1.1.88) 

ahol az A, m, n, p konstansokat kísérletekkel határozzák meg. A kísérleti tapasztalatok alapján a 

képletet gyakran kiegészítik az q
sb )(   tényezővel, aminek akkor jelentős az értéke, ha a fal és a 

fluidum belső között nagy a hőmérséklet-különbség, és a viszkozitás igen nagy mértékben változik a 

hőfokkal. 

Az anyagátadási folyamatok hasonlósági kritériumainak meghatározásánál ugyanúgy járunk el, mint a 

hidrodinamikai és hőátbocsátási folyamatoknál. Írjuk fel a stacionárius rendszerre az x-tengely irányú 

mérlegegyenletet ( Da  fajlagos anyagátadó felület (m2/m3)): 
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Írjuk át az egyenletet a karakterisztikus sebesség, koncentráció és hosszméret segítségével: 
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A bal oldal a konvekciót, a jobb oldal első tagja a diffúziót, a második tagja pedig a komponensátadást 

jelképezi. A diffúziós taggal végigosztva az egyenletet, megkapjuk a konvektív és a vezetéses 

komponensáram hányadosát, a diffúziós Pèclet-számot:  

j

D
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Pe . (1.1.91) 

Az átadási és vezetési tagok hányadosaként kapjuk a Sherwood-számot (Sh): 

jD

L
Sh . (1.1.92) 

A mérnöki gyakorlatban sok esetben a Pèclet-szám helyett a diffúziós Pèclet-szám és a Reynolds-szám 

hányadosát használják, amit Schmidt-számnak (Sc) neveznek: 
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A stacionárius anyagátadási folyamatoknál általában a β anyagátadási tényezőt kell meghatároznunk. 

Ha a gravitációs erő hatása elhanyagolható, akkor az általános függvénykapcsolat a következő 

formában írható: 

pnm DLA )(ScReSh  . (1.1.94) 

Az A állandó és az m, n és p kitevők numerikus értékét kísérleti adatokból határozzák meg. 

Instacionárius komponensáramnál a koncentráció időbeni változását ( tc j  / ) is figyelembe kell 

venni. Gyakorlati megfontolásokból általában a diffúziós tag és az időbeli változás hányadosából 

képezik a dimenziómentes csoportot, ez a Fick-szám (Fi): 

2
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 . (1.1.95) 

A kémiai reakciók sebességét a reakciókinetika írja le. Ugyanakkor a kémiai folyamatok rendszerint 

energia- és komponensátvitellel járnak. A szokásos fizikai műveletekhez képest a kémiai reaktoroknál 

a komponensmérleg és az energiamérleg egy-egy új forrástaggal egészül ki a reakciósebesség és a 

reakcióhő miatt. Írjuk fel homogén kémiai reakcióra a stacionárius komponensmérleget egydimenziós 

esetre (r a reakciósebesség (mol/(m3·s)), j  a j-edik komponens sztöchiometriai együtthatója): 
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A karakterisztikus változók bevezetésével megkapjuk az dimenzionális egyenlőséget: 
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Ha a kémiai reakciót jelképező tagot elosztjuk a konvektív árammal, az első Damköhler-számot (DaI) 

kapjuk: 
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Ha a reakció által elfogyasztott (termelt) komponensáramot a vezetéses komponensáramhoz 

viszonyítjuk, akkor a második Damköhler-számot kapjuk (DaII): 
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 . (1.1.99) 

A többi dimenziómentes csoportot már az anyagátadásnál bemutattuk. A hőmérlegből további két, a 

kémiai reakcióra jellemző, dimenziómentes csoportot kapunk. 
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Írjuk át az egyenletet a jellemző paraméterekkel: 
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. (1.1.101) 

A reakcióban keletkező hő és a konvektív hőáram hányadosaként kapjuk a harmadik Damköhler-

számot (DaIII): 
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IIIDa . (1.1.102) 

A reakcióban keletkező hőt a konduktív áramlást képviselő taggal osztva megkapjuk a negyedik 

Damköhler-számot (DaIV): 
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A dimenziómentes számokban megjelenő hőmérséklet és koncentráció helyébe célszerűen 

különbségeket helyettesítünk. A különböző dimenziómentes számok sokszor más dimenziómentes 

számokból is származtathatók. Könnyen belátható, hogy a Pèclet-számok a Damköhler-számok 

hányadosaként is felírhatók: 

III

IV

Da

Da
PrRePe 

a

vL
, (1.1.104) 

I

II

Da

Da
ScRePe 

j

D
D

vL
. (1.1.105) 

A hasonlósági kritériumok levezetésére alkalmazott módszert általánosan egyenletanalízisnek is 

nevezik. A módszer első lépése, hogy a matematikai modellt a jellemző paraméterekkel írjuk fel. A 

származtatott egyenlet a dimenzionális egyenlőséget fejezi ki (természetesen ebben az esetben 

numerikusan már nem áll fenn az egyenlőség). Az egyenlet valamelyik tagjával végigosztjuk az 

egyenletet. Mivel minden tagnak azonos a dimenziója, az elosztás után dimenzió nélküli csoportokat 

kapunk. A végigosztást elvileg bármelyik taggal elvégezhetjük, de a műszaki gyakorlatban kialakultak 

azok a szabályok, amelyekkel a célszerű kritériális egyenlethez jutunk. Bár a korszerű számítás-

technika lehetővé teszi a komplex egyenletrendszerek numerikus megoldását, szinte lehetetlen 

mindenre kiterjedő kezdeti- és peremfeltételeket megfogalmazni. Ezért a dimenziómentes csoportok 

használata még sokáig része marad a mérnöki tudományoknak. Sőt új műveleteknél, új típusú 

készülékek fejlesztésénél még napjainkban is újabb dimenziómentes számokat vezetnek be. 

Dimenziómentes csoportokhoz jutunk a Vegyipari műveletek I. tárgy keretében megismert dimen-

zionális analízis (dimenzióanalízis) alkalmazásával is. A dimenzionális analízist akkor használják, ha a 

jelenséget leíró egyenletek (matematikai modell) nem ismertek. A módszer csupán csoportosítja az 

önkényesen kiválasztott változókat dimenzió nélküli komplexek határozatlan függvényévé, és 

előfordulhat, hogy fontos mennyiségek kimaradnak, vagy felesleges (hatástalan) mennyiségek 

megjelennek a függvényben. Ezért a kísérletekből megalkotott hatványfüggvény nem alkalmas 

általános elméleti törvényszerűségek megállapítására, csak egy adott intervallumban (mérési 

tartomány) közelítőleg helyettesíti a jelenséget leíró differenciálegyenlet integrált formáját. 

1.1.5.5. Analógiák 

Az impulzus-, hő- és komponens-transzportfolyamatok hasonlóak. Ez a hasonlóság abban nyilvánul 

meg, hogy mindegyik extenzív áramsűrűséget (fluxust) alakilag azonos formában írhatjuk fel: az 

intenzív mennyiség gradiensének és egy vezetési tényezőnek a szorzataként. A Newton-, Fourier I.- és 

Fick I.-törvények vezetéses transzportfolyamatokra vonatkoznak, amelyek álló vagy laminárisan 

áramló rendszerekben jönnek létre. Az áramló fluidumokban általában három áramlási réteg alakul ki: 

a fal melletti lamináris határréteg, az átmeneti zóna és a turbulens főtömeg (turbulens mag). A 

határrétegben kialakuló sebesség-, hőmérséklet- és koncentrációprofilokat az 1.1.10. ábra mutatja. 
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1.1.10. ábra. A sebesség-, hőmérséklet- és koncentrációváltozás a határrétegben 

Az összetett mechanizmusú transzportfolyamatok leírására bevezették az átadási tényezőket. A 

vezetést leíró egyenletek formálisan turbulens áramlásra is kiterjeszthetőek az ún. turbulens vezetési 

együtthatók bevezetésével. 
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ahol t  turbulens impulzusvezetési tényező (m2/s), ta  turbulens hőfokvezetési tényező (m2/s), tD  

turbulens diffúziós tényező (m2/s). A hasonló egyenletek közelítő megoldásai is hasonlók lesznek. Ezt 

a hasonlóságot a műszaki tudomány arra használja, hogy kapcsolatot keressen a transzportfolyamatok 

között. Olyan összefüggéseket kerestek, amelyek lehetővé teszik, hogy az egyik transzportfolyamat 

ismeretében kvantitatív becslést adhassanak a másik két folyamatra. A komponens-, hő- és az 

impulzus-transzportfolyamatok közötti hasonlóságból levezetett összefüggéseket analógiáknak 

nevezzük. Az analógiák tehát lehetővé teszik, hogy bizonyos esetekben az anyagátadási tényezőt 

súrlódási adatokból vagy hőtani mérésekből becsüljük. 

Reynolds megállapította, hogy a turbulens áramlású közeg hőátadási tényezője arányos a súrlódási 

tényezővel. Egyszerűsítésként csak az áramló fluidum főtömegét vette figyelembe, ahol a molekuláris 

vezetési tényezők elhanyagolhatóak ( 0  és 0a ), és feltételezte a két turbulens vezetési tényező 

egyenlőségét ( tta  ). Átrendezés után integráljuk az (1.1.106–1.1.107) egyenleteket a fal (ahol 

0v  és 0TT  ) és egy tetszőleges főtömegbeli pont között: 
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vz tT   , (1.1.109) 
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Fejezzük ki az impulzussűrűség és a hőáramsűrűség hányadosát 
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Helyettesítsük be a hőátadás )( 0TTAQ    és a csősúrlódás ( )2/( 2vf  ) számítására az ismert 

összefüggéseket: 
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Átrendezés után  
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ahol, a jobb oldali kifejezés a hőátadásra vonatkozó Stanton-szám (St): 
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Hasonlóan levezethető a ttD   feltételezéssel a komponens- és impulzustranszportok analógiája 
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, (1.1.115) 

ahol DSt  az anyagátadási (diffúziós) Stanton-szám. A Reynolds-analógiát mindhárom transzportra 

összefoglalva: 
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A kísérleti adatok a gázoknál, ahol a Prandtl-szám és a Schmidt-szám közel egységnyi, igazolták az 

analógiát, folyadékokra viszont nem használható. Különösen akkor nagy az eltérés a mért és becsült 

adatok között, ha a Prandtl-szám lényegesen nagyobb egynél. A Reynolds-analógia hibája, hogy a fal 

melletti rétegben kialakuló molekuláris vezetést elhanyagolja. Prandtl figyelembe vette a fal melletti 

lamináris határréteget és feltételezte, hogy a lamináris réteg és a turbulens mag közvetlenül 

érintkeznek egymással. A levezetés eredményeként a következő általános összefüggést kapta 

Pr) Re,(
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Kármán Tódor a lamináris határréteg és a turbulens mag közötti átmeneti réteget is figyelembe vette. 

A levezetés részletezése nélkül a Kármán-analógia: 
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A Kármán-féle függvény jól megközelíti a kísérleti adatokat, és magában foglalja a Reynolds- és a 

Prandtl-analógiát is. 

A vegyészmérnöki gyakorlatban leggyakrabban alkalmazott analógia a Chilton és Colburn által 

javasolt j-faktor. Feltételezésük szerint a j-faktor, ami a csősúrlódási tényező fele ( 2/fj  ), felírható 

a Prandtl-szám valamilyen állandó kitevőjű hatványaként. Így a j-faktor csak a Reynolds-számtól 
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függ. A Chilton–Colburn-féle hármas analógia szerint: 
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A hőátadási ( Hj ) és anyagátadási ( Dj ) faktorok segítségével felírható a kapcsolat az anyagátadási 

tényező és a hőátadási tényező között: 
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Képezzük a DH jj /  hányadost és fejezzük ki az  /  arányát 
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ahol Le a Lewis-szám. Megállapíthatjuk, hogy a sebesség-, hőmérséklet- és a koncentrációeloszlás 

teljes hasonlósága csak abban az esetben valósítható meg, amikor a hőátadás határrétegének 

vastagsága egyezik a hidrodinamikai határrétegével (Pr = 1), valamint a diffúziós határréteg 

vastagsága szintén egyezik a hidrodinamikai határrétegével (Sc = 1). Az analógiák az említett 

korlátozások ellenére használhatók a nehezen mérhető átadási tényezők közelítő becslésére. Például a 

viszonylag könnyen elvégezhető hőtani mérések alapján az anyagátadási tényező becsülhető. Nem 

szabad azonban elfelejteni, hogy az így számolt érték jelentősen eltérhet a valódi értéktől. 

Ellenőrző kérdések 

Ismertesse a két, egymással nem elegyedő fázis érintkeztetésével megvalósuló anyagátadó műveleteket. 

Mit fejez ki a Fick I.-egyenlet? 

Hasonlítsa össze az egyirányú diffúziót és az ekvimoláris szembediffúziót. Lássa be, hogy amennyiben 

az egyirányú diffúzió modelljét alkalmazzuk a számításhoz, mindig nagyobb fluxussal számolunk, 

mintha az ekvimoláris szembediffúzió modelljét alkalmazzuk! 

Mi a filmelmélet és a kétfilm-elmélet modellje? Rajzolja le a valódi koncentrációváltozást a fluidum 

határrétegében és mutassa be, hogy milyen koncentrációprofillal helyettesítjük a filmelmélet szerint. 

Hogyan kapjuk meg az anyagátadási tényezőkből az anyagátbocsátási tényezőt? 

Kísérletekkel hogyan határozzák meg az anyagátadási tényezőt szilárd-folyadék, gáz-folyadék és 

folyadék-folyadék kétfázisú rendszerekben? 

Az elválasztó műveleteknél milyen módszerekkel lehet a két nem elegyedő fázist létrehozni és 

érintkeztetni? 

Mit jelent a fázisegyensúly két nem elegyedő fázis esetén? A Gibbs-féle fázisszabály alapján hogyan 

választhatók meg a független paraméterek? 

Mit jelent az ideális elegy és a reális elegy elnevezés? Hogyan vesszük figyelembe a reális elegyek 

egyensúlyszámításánál az ideális elegytől való eltérést? 

Mit fejeznek ki a mérlegegyenletek? 

Mi a hasonlóság? Milyen hasonlósággal találkozunk a vegyészmérnöki gyakorlatban? 

Hogyan kapjuk a dimenziómentes számokat? Mire használhatók a dimenziómentes komplexek? 



1.1. Az anyagátadás elméleti alapjai 49 

© Simándi Béla, BME www.tankonyvtar.hu 

Mit jelentenek az analógiák? Mutassa be, hogy az anyagátadási tényező becslésére hogyan 

használhatók fel a hőtani mérések eredményei? 
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1.2. Abszorpció (Mizsey Péter) 

Az abszorpció olyan művelet, melyet gázok komponenseinek elválasztására, bizonyos komponens 

vagy komponensek kinyerésére használnak. Ezt megfelelő oldószer, ún. abszorbens segítségével 

végzik el. Az abszorpcióra használt berendezés az abszorber. Abszorpció esetében a komponensátadás 

jellemzően a gázfázisból a folyadékfázisba történik. Ezért ez a művelet az ún. egyirányú diffúzió egyik 

formája, mert csak egyetlen irányba történik egy vagy több komponens transzportja. Ha pl. a levegő–

ammónia–víz rendszert vizsgáljuk, akkor ún. szelektív egyirányú diffúzióról van szó. A 

transzportálódó komponens az ammónia, a levegő vízben történő oldódása, hasonlóan a víz levegőbe 

történő kerüléséhez, az ammóniához képest elhanyagolható. 

Az abszorpciónak két típusát különböztetjük meg: 

1. Fizikai abszorpció, amikor az elválasztandó gázkomponens oldódik az abszorbensben, és a 

komponens oldódását a gáz- és a folyadékfázis közt beálló egyensúlyi viszonyok szabják meg. 

Az egyensúly beálltakor a kérdéses komponens gázfázisban mért parciális nyomása és a 

folyadékfázisban lévő koncentrációja közti összefüggést a Henry-törvény írja le: 

AA xp H , (1.2.1) 

ahol pA az A komponens parciális nyomása (Pa), xA az A komponens móltörtje (-), H a Henry-

állandó. 

Ilyen esetek pl. szén-dioxid oldódása vízben, szerves oldószergőzök elnyeletése vízben, kén-

dioxid oldódása vízben 

2. Kemiszorpció vagy kemoszorpció, amikor a gáz abszorpcióját a folyadékfázisban kémiai reakció 

követi, és az abszorpció ezért nem tekinthető egyensúlyi folyamatnak. Ilyen pl. szén-dioxid 

elnyeletése nátrium-hidroxid-oldatban, füstgázok meszes vízzel történő mosása. Kemoszorpció 

esetén elvileg teljes elnyeletést lehet megvalósítani. A keletkező reakciótermék felhasználásáról, 

ill. elhelyezéséről gondoskodni kell. 

Abszorpció alatt általában az egyensúlyra vezető, más néven fizikai abszorpciót értjük, ezért a 

továbbiakban ezzel foglalkozunk, tehát ahol a jelenségeket a gáz–folyadék egyensúlyok írják le. A 

kemoszorpció tárgyalása a reaktorok témaköre (2.5. fejezet). 

A vegyipar sok helyen használja az abszorpciót különböző feladatokra. Az abszorpciót a 

leggyakrabban a következő feladatokra használják: 

1. Késztermék előállítása gázok folyadékban történő elnyeletésével. Például SO3 elnyeletése, 

abszorpciója a kénsaviparban, HCl abszorpciója a sósaviparban, nitrogén-oxidok elnyeletése a 

salétromsaviparban. 

2. Gázelegyek elválasztása az elegy egy vagy több komponensének abszorpciós elnyeletésével. 

Ebben az esetben az abszorbensnek kellően szelektívnek kell lennie az oldandó kompones(ek)re 

nézve. Az abszorbeált komponens(ek) eltávolítására deszorpciót alkalmaznak, mely egyben az 

abszorbenst is regenerálja, amely így újra felhasználható lesz az abszorberben. Gázelegyek 

elválasztására más műveletet is alkalmazhatunk, pl. mélyhűtést, adszorpciót vagy a 

membránműveletek közé tartozó gázszeparációt. 

3. Környezetvédelmi célú gáztisztítás. Ez az eset a 2. pontban említettel gyakorlatilag analóg. Ha 

az abszorbens nem értékes, és csak kis mennyiségű szennyező gázkomponenst old, akkor nem 

feltétlenül regenerálják. Ez az eset, a szigorodó előírásoknak tulajdoníthatóan, egyre ritkábban 

fordul elő, ezért erre az esetre is jellemzővé válik a regenerálás. Példaként megemlíthető a kén-

dioxid, kén-hidrogén, szén-oxidok eltávolítása. 

4. Értékes komponens kimosása gázelegyből, a veszteség és a szennyezés elkerülése érdekében. 

Példaként könnyen párolgó oldószerek említhetők meg, például aceton, alkoholok. 

Az abszorpciós cél és az abszorbeálandó komponens(ek) oldékonysága szabja meg a kiválasztandó 

abszorber típusát, melyről az 1.2.3. pontban lesz szó. 
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Az abszorpciót hőjelenségek is kísérik. Az abszorpciós hő három fő rész összege: 

 kondenzációs hő, 

 oldáshő, 

 hígítási hő. 

A hígítási hő a másik kettőhöz képest elhanyagolható. 

A gyakorlatban előfordul izotermnek tekinthető abszorpció is, ahol a hőjelenségek elhanyagolhatók, 

pl. szénhidrogének abszorpciója olajban. Az abszorpciós hőt a gázkomponens(ek) oldódásának 

mértéke is befolyásolja, ugyanis rosszul oldódó gáz abszorpciója esetén, pl. szén-dioxid vízben, még 

jelentős abszorpciós hő esetén sem várható számottevő hőmérséklet-változás. 

Forró gázok abszorpciója esetén, a hidegebb abszorbensben oldódó gázok jelentősen felmelegítik 

annak hőmérsékletét. Mivel a hőmérséklet emelkedésével a gázok oldékonysága, abszorpciója romlik, 

ezért az abszorpció hőjelenségeit figyelembe kell venni. 

Általánosságban kimondhatjuk, hogy a gázok oldhatósága folyadékban csökken a hőmérséklet 

növelésével, de nő a nyomás növelésével. Ezeket az effektusokat a fizikai abszorpció, ill. az azt 

esetlegesen követő deszorpció megvalósításánál figyelembe kell venni. 

1.2.1. Komponensátadás gáz–folyadék rendszerben 

1.2.1.1. Az abszorbenssel szemben támasztott követelmények 

Az egyensúlyra vezető abszorpció esetében az abszorbens kiválasztásánál a következő főbb 

szempontokra kell tekintettel lenni: 

 szelektíven és jól kell oldania az abszorbeálandó komponens(eke)t, vagyis a szolutumot, ill. 

abszorptívumot, azaz elérhető legyen vele a kívánt gázkinyerés, azaz a tervezett abszorpció, 

 kis viszkozitású legyen, mert akkor gyors az abszorpció és kicsi az abszorber nyomásesése, 

 kis tenziója legyen, hogy kevés legyen az oldószerveszteség, 

 egyszerű legyen a regenerálása, 

 használata gazdaságos legyen, 

 a környezetre ne legyen veszélyes. 

Az egyensúlyra vezető abszorpció vagy fizikai abszorpció helyett a kemoszorpciót általában akkor 

célszerű alkalmazni, ha a fizikai abszorpció nem vezet eredményre, azaz nem találunk megfelelő 

abszorbenst, mellyel a kívánt gázkinyerés, ill. a tisztítás reális keretek közt a gyakorlatban megoldható 

lenne. 

1.2.1.2. Gáz–folyadék egyensúlyok 

Az egyensúlyra vezető vagy más néven fizikai abszorpció, röviden abszorpció mérnöki tárgyalásának 

és leírásának első lépése a jelenséget leíró gáz–folyadék egyensúlyok megismerése. 

A gáz- és folyadékfázis közti egyensúly kialakulását a nyomás, a hőmérséklet és az összetétel 

befolyásolják. Az egyensúly kialakulását a Gibbs-féle fázisszabály szabja meg: 

2PCF  , (1.2.2) 

ahol  F  a rendszer szabadsági fokainak száma, 

  C  a komponensek száma, 

  P  a fázisok száma. 

Ha egy gázkomponenst, pl. kén-dioxidot kívánunk egy gázelegyből, pl. levegőből abszorpcióval 
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eltávolítani, pl. vizes abszorpcióval, akkor a szabadsági fok három. A hőmérséklet és nyomás 

megválasztása esetén egy szabadsági fok marad. Így ha pl. adott a kén-dioxid összetétele a 

folyadékfázisban (xA), akkor a fázisszabály szerint a kén-dioxid koncentrációja a gázfázisban 

meghatározott. A kén-dioxid koncentrációját a gázfázisban kifejezhetjük móltört: yA, vagy parciális 

nyomás pA formában. 

Ezt az xA ~ pA összefüggést a „Henry-törvény” írja le, melynek általános alakja: 

AA xp  H , (1.2.1) 

ahol H az ún. Henry-állandó [N/m2]. 

Ha az (1.2.3) egyenlet mindkét oldalát elosztjuk az össznyomással (P): 

AA xy  H , (1.2.3) 

ahol H’ = H/P, az ún. módosított Henry-állandó (-). 

 

1.2.1. ábra. Kéndioxid–levegő–víz rendszer egyensúlyi görbéje 20 °C-on 

Az 1.2.1. ábra a kén-dioxid–levegő–víz rendszer egyensúlyi görbéjét ábrázolja. A Henry-törvény csak 

rosszul oldódó gázokra, tehát kis folyadékkoncentrációk tartományában érvényes. Ezért látható az 

1.2.1. ábrán, hogy a nagyobb koncentrációk tartományában eltérés tapasztalható a Henry-törvénytől. 

Ezért a Henry-törvény alkalmazhatóságát mindig ellenőrizni kell. 

1.2.1.3. Anyagátbocsátás az abszorpció során, az abszorpció mechanizmusa 

Az abszorpciós művelet során a gázt és a folyadékot érintkeztetjük. Ilyenkor a gázfázisból egy vagy 

több komponens a folyadékfázisba kerül. Ez egy anyagátbocsátási folyamat. Az anyagátbocsátás a 

hőátbocsátáshoz hasonlóan összetett folyamat, mely magában foglalja az anyagátadást (anyag-

transzport) az egyik fázison belül, az átlépést a fázishatár-felületen és az anyagátadást (anyag-

transzport) a másik fázisban. A fázishatár-felületen kialakuló koncentrációkat viszonyítani lehet 

egymáshoz, mely viszonyt egyensúlyi aránynak nevezünk. Ha az egyensúlyi arány nem egyenlő 1-

gyel, akkor a koncentrációprofilnak a fázishatár-felületen szakadása van, ami lehetséges, hiszen az 

egyensúly beállta a kémiai potenciálok azonosságát jelenti. 

Abszorpció esetén, az anyagátbocsátás hatékonyságának növelésére, javítására igyekszünk minél 

nagyobb anyagátbocsátási felületet, fázishatár-felületet létrehozni a különböző abszorberek alkal-

mazásával, pl. töltött oszlop, tányéros oszlop stb. alkalmazásával. Ilyenkor a fázishatár-felület a gáz- 

és a folyadékfázis között alakul ki, melynek nagyságát általában nem ismerjük. Abszorpciónál az 

anyagátbocsátás, jellemző módon a gázfázisból a folyadékfázisba irányul (egyirányú diffúzió), de 
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mivel egyensúlyi folyamatról van szó, ezért fordított irányú anyagátbocsátás is elképzelhető, ha a 

koncentrációviszonyok változnak. 

A gázfázis belsejében, főtömegében a koncentráció, yA, nagyobb, mint a fázishatár-felületen, yAi, ezért 

a gázfázisban az abszorbeálandó komponens a fázishatár felé tart, azon átlép, és a folyadékfázisban 

folytatja útját. A fázishatáron történő áthaladást az anyagátbocsátás egyéb ellenállásaihoz képest 

elhanyagolhatjuk. 

A folyadékfázisban a határfelületi koncentráció, xAi, nagyobb, mint a fázis főtömegére jellemző érték, 

xA. A fázishatár környezetében kialakuló koncentrációprofilt az 1.2.2. ábra mutatja, ahol a 

koncentrációkat móltörtekkel fejezzük ki. Természetesen a gázfázis koncentrációja parciális 

nyomásokkal is kifejezhető lenne ( Pyp AA  ). 

A fázishatáron egyensúly alakul ki a gáz- és a folyadékfázis között. Az egyensúly jelölése yAi | | | xAi. 

 

1.2.2. ábra. Anyagátbocsátás abszorpciónál, „A” komponensre nézve 

Az anyagátbocsátást leírhatjuk az anyagátbocsátási tényezők ismeretében mindkét fázisra: 

AyyKn aaGA   )( , (1.2.4) 

AxxKn aaLA   )( , (1.2.5) 

ahol An   az „A” komponens moláris árama (mol/s), 

  A  az anyagátbocsátás felülete (m²), 

  KG,  gázoldali anyagátbocsátási tényező (mol/s m²), 

  KL,  folyadékoldali anyagátbocsátási tényező (mol/s m²), 

  
Ay   az xA koncentrációval egyensúlyban lévő összetétel, tehát 

Ay  | | | xA, 

  
Ax   az yA koncentrációval egyensúlyban lévő összetétel tehát yA | | | 

Ax . 

Emlékeztetőül megemlítjük itt is az anyagátbocsátási tényező, ill. reciprokának, az anyagátadási 

ellenállás definícióját, mely a gázoldali és folyadékoldali filmellenállások összege: 

LGG

m

K 

'11
 , (1.2.6a) 

ahol  G1  a gázoldali filmellenállás, azaz a gázoldali anyagátadási tényező reciproka, 

  Lm '  a folyadékoldali filmellenállás, azaz az egyensúlyi görbe meredeksége a 

folyadék főtömegének koncentrációjánál és a gázoldali anyagátadási tényező 

hányadosa. 



54 Vegyipari műveletek II. Anyagátadó műveletek és kémiai reaktorok 

© Simándi Béla (szerk.), BME www.tankonyvtar.hu 

LGL mK 

111
''




 , (1.2.6b) 

ahol  Gm "1  a gázoldali filmellenállás, azaz az egyensúlyi görbe fázishatár-koncentrációnál 

vett meredekségének és a gázoldali filmellenállásnak, azaz a gázoldali 

anyagátadási tényező szorzatának a reciproka, 

  L1  a folyadékoldali filmellenállás, azaz az anyagátadási tényező reciproka. 

1.2.2. Az abszorpció műveleti leírása 

1.2.2.1. Az abszorpció kivitelezése 

Az abszorpció kivitelezése számos paramétertől függ, ezek közül ki kell emelni a gáz abszorbensben 

történő oldhatóságát és a gáz kinyerésének, azaz az abszorpciónak a mértékét. Ezektől függően az 

abszorpciót, a gáz és abszorbens áram egymáshoz viszonyított áramlását tekintve, megvalósíthatjuk 

egyen- és ellenáramban, ill. egy és több fokozatban. 

A továbbiakban az egy- és többfokozatú esetek művelettani alapjait az ellenáramú esetre tárgyaljuk. 

Jelen 1.2.2.1. pontban azt a művelettani esetet tárgyaljuk, amikor az abszorbeált gáz mennyisége, azaz 

a szolutum, az inert, ún. vivőgázhoz képest elhanyagolható, és az abszorbeált gáz mennyiségének az 

abszorbens mennyiségében okozott változása is elhanyagolható az abszorbens mennyiségéhez képest. 

Egyszerűbben mondva, a gáz és folyadékáram mennyisége (G és L) az abszorberben állandónak 

tekinthető, ugyanis az abszorbeált gáz mennyisége kicsi a gáz és folyadékáram főtömegéhez képest. 

Az 1.2.2.2. pontban tárgyaljuk azt az esetet, ha az abszorbeálandó gáz mennyisége nem 

elhanyagolható a nem abszorbeálódó, ill. annak tekinthető vivőgázhoz és az abszorbens áramához 

képest. 

Külön tárgyaljuk az egyenáramú abszorpciót. Ugyancsak külön tárgyaljuk az abszorpció 

berendezéseit, az abszorbereket. 

Egyfokozatú abszorpció 

A fokozat alatt egy olyan egységet értünk az abszorberben, ahol a fokozatot elhagyó gáz- és 

folyadékáramban az abszorbeálódó komponens koncentrációi egymással egyensúlyban vannak. Az 

egyensúlyt az egyensúlyi összefüggés, a Henry-törvény (1.2.1 és 1.2.3 egyenletek) írja le. A fokozatot 

szokás emiatt egyensúlyi fokozatnak vagy elméleti tányérnak is hívni. Az egyensúlyi fokozat ilyen 

tárgyalása általános, a desztillációra is vonatkozik. Desztilláció esetén természetesen a gőz–folyadék 

egyensúly beállta a megkívánt feltétel. 

Az ellenáramú fizikai abszorpció ezen megoldása a különlegesen jól oldódó gázok esetében 

célravezető. Az abszorbenst és a gázt intenzíven érintkeztetjük, majd fizikailag szétválasztjuk. Az 

érintkezés alatt megtörténik a komponensek diffúziója, ill. megoszlása a fázisok közt. Az egyensúlyi 

fokozat esetében beáll a fázisok közt a gáz–folyadék egyensúly, és a fokozatot elhagyó anyagáramok 

(gáz és folyadék) egymással egyensúlyban vannak. 

Az egyfokozatú egységre felírható a teljes anyagmérleg, vagyis a belépő és kilépő anyagmennyiségek 

mérlege (1.2.3. ábra): 
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1.2.3. ábra. Egyfokozatú, ellenáramú abszorpciós egység 

1120 GLGL  , (1.2.7) 

illetve a komponensmérleg, bármely „i” komponensre: 

IiyGxLyGxL iiii ...2,111112200  , (1.2.8) 

ahol  L, G  a folyadék és gázáramok, (mól/idő vagy tömeg/idő), 

 xi  i-edik komponens mól- vagy tömegtörtje a folyadékfázisban, 

 yi  i-edik komponens mól- vagy tömegtörtje a gázfázisban, 

 I  a komponensek száma. 

Többfokozatú abszorpció 

Az ellenáramú abszorpció hatékonyságát növelhetjük, ha azt több, egymást követő egyensúlyi 

fokozatban hajtjuk végre. Minden egyes fokozatban beáll a gáz–folyadék egyensúly, tehát a fokozatot 

elhagyó gáz- és folyadékáramok egymással egyensúlyban vannak. Az így létrehozható abszorpció 

mértéke nagyobb, mint egyetlen fokozat esetén, azaz több gázt abszorbeáltathatunk és az abszor-

bensben is nagyobb lehet az oldott gázkomponens, szolutum, mennyisége. Ez a többfokozatú 

megoldás kevésbé jól oldódó gázkomponenseknél is jó hatékonyságú abszorpciót eredményezhet. 

Az anyag- és komponensmérleg felírható a többfokozatú ellenáramú egységre (1.2.4. ábra): 

 

1.2.4. ábra. Többfokozatú (n db) ellenáramú abszorpciós egység 

110 GLGL nn   . (1.2.9) 

Illetve a komponensmérleg, bármely komponensre: 

I,iyGxLyGxL iinnnini ......2,1111100   . (1.2.10) 

Az anyagmérlegből levezethető 
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melyet az abszorber munkavonalának nevezünk. Az egyenlet alakjából látható, hogy a munkavonal 

egyenlete egy egyenes egyenlete. A többfokozatú egységben a munkavonal megadja az egységek közt, 

egymás mellett elhaladó anyagáramok közti összefüggéseket, pl. az 1.2.4. ábrán az Ln-2 és a Gn-1 ill.  

Ln-1 és a Gn között. A munkavonal meredeksége a folyadék–gáz arányt ( GL ) adja meg, mely 

jellemző az abszorber üzemeltetésére. 

1.2.2.2. Számolás szolutummentes áramokkal 

Az 1.2.2.1. fejezetben olyan eset művelettani hátterét tanulmányoztuk, amikor az abszorbeálandó gáz, 

azaz a szolutum mennyisége elhanyagolható a gáz főtömegéhez, az inertnek tekinthető vivőgázhoz 

képest. 

Amennyiben az abszorpció során jelentős mennyiségű az abszorbeált gáz mennyisége, vagyis nem 

hanyagolható el az inertnek tekinthető vivőgázhoz képest, akkor nem igaz az, hogy az abszorberben a 

gáz (G) és folyadékáram (L) mindvégig állandó, ill. állandónak tekinthető. Ilyenkor nem használhatjuk 

a móltörteket, hanem mindent az inert gázra, illetve az abszorbens mennyiségére vonatkoztatunk. 

Ebben az esetben a koncentrációkra bevezetjük X és Y változókat: 
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ahol az abszorbeálandó komponens mennyiségét a vivőgáz mennyiségére vonatkoztatjuk. (A 

vonatkoztatást természetesen más, de mindkét mennyiségre nézve azonos dimenzióban, pl. kg vagy 

m³-ben is el lehet végezni.) 

Az egyensúlyi összefüggést is ennek megfelelően át kell alakítani. Így pl. a Henry-törvény (1.2.1) 

alakja módosul (1.2.14): 

i

i

i

i

X

X

Y

Y




 1
H

1
. (1.2.14) 

Az anyagmérlegek felírásánál az Xi és Yi koncentrációkat használjuk, de ez megköveteli a gáz- és 

folyadékáramok átírását is szolutummentes bázisra. Pl. az (1.2.10) által leírt anyagmérleg alakja az 

(1.2.15)-re módosul, 

...I,iYGXLYGXL iinnii 211
''

1
'

0
'   , (1.2.15) 

ahol G’ az inert gáz (szolutummentes gáz) árama (kmol/s, kg/s, m³/s), 

 L’ az abszorbens szolutummentes árama (kmol/s, kg/s, m³/s). 

A gáz- és folyadékáramok indexelése elhagyható, mert értékük az abszorberben végig állandó. 

Felírható az abszorber munkavonala is (1.2.11) mintájára: 
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XLYG
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Y ii
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 . (1.2.16) 

Ezzel az átalakítással megoldható, hogy a gáz- és folyadékáramok végig állandóak az abszorber 

hossza, fokozatai mentén és az Y–X diagramban ábrázolva az abszorber munkavonala egyenes lesz, 

melynek meredeksége a szolutummentes folyadék/gáz arányt (L’/G’) adja meg. 

Az egyensúlyi összefüggés alakja bármilyen lehet. 
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1.2.2.3. Az egyensúlyi fokozatszám meghatározása 

Abszorpció tervezésénél vagy egy abszorber működtetésénél fontos feladat az adott elválasztáshoz 

szükséges, ill. az adott berendezés elválasztó képességét jellemző egyensúlyi fokozatok számának 

meghatározása. 

A számítás feltételezi, hogy az abszorpció során csak a szolutum fordul elő mindkét fázisban; az 

abszorbens és a hordozó gáz egymással nem elegyednek. 

A számítást legegyszerűbben y–x vagy Y–X diagramban végezhetjük el az abszorpció jellegétől 

függően (1.2.5. ábra, 1.2.1. animáció). A számítás lényege, hogy grafikusan, azaz az egyensúlyi vonal 

segítségével kiszámítjuk az egyes egyensúlyi egységeket elhagyó áramokat, a munkavonal 

segítségével pedig az egyes egységek közti áramok összetételét. Ez a számítás tulajdonképpen egy 

„lépcsőszerkesztésnek” felel meg, melyet a berendezés egyik végén kezdünk el. Ha az abszorber 

tetején kezdjük (tányéros berendezéseknél a tányérszámozást is többnyire az oszlopfejben kezdjük), 

akkor a fokozatot elhagyó gáz (y1 ) a fokozatba belépő abszorbens (x0 ) metszéspontja az első pont, 

amelyet meghatározunk és amelyből kiindulunk. Ez a két áram ugyanis egymás mellett halad az 

abszorberben, tehát ezek az áramok a munkavonalon fekszenek, és megadják annak egyik végpontját. 

Az első fokozatot elhagyó folyadékáram összetétele x1, melyet az egyensúlyi görbéről olvashatunk le, 

ugyanis ez az összetétel az első tányért elhagyó y1-gyel tart egyensúlyt. Így a lépcsőszerkesztés 

második pontjaként „átlépünk” az egyensúlyi görbére és leolvassuk x1-et. Ezzel a folyadékárammal 

szembehaladó gázáram összetétele y2, melyet ismét a munkavonalról olvasunk le. Így újra a 

munkavonalra lépünk át, és ezzel megállapítottuk az első egyensúlyi fokozatot vagy elméleti tányért. 

A szerkesztést az abszorber aljáig végezzük, és megállapíthatjuk az abszorber elválasztó képességének 

megfelelő fokozatszámot, mely tulajdonképpen azt is megadja, hogy az abszorberben hányszor áll be a 

gáz–folyadék egyensúly, vagyis az y–x egyensúly. 

 

1.2.5. ábra. Egyensúlyi fokozatszám meghatározása 
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1.2.1. animáció. Az abszorpciós oszlop működése összekapcsolva a McCabe–Thiele-féle 

tányérszerkesztéssel. 

Ha az egyensúlyi összefüggés a vizsgált koncentrációtartományban egyenes, akkor az abszorber 

elméleti fokozatszámát meghatározhatjuk analitikusan is, ugyanis a fenti szerkesztés menete 

levezethető. 

Az 1. tányér komponensmérlege: 

)()( 0112 xxLyyG  . (1.2.17) 

Az egyensúlyi összefüggést felírhatjuk a Henry-egyenlet alakjában: 

11 xmy  . (1.2.18) 

Definiáljuk az ún. abszorpciós faktort: 

Gm

L
A


 . (1.2.19) 

Az abszorpciós faktorra számolhatunk átlagértéket, ha változik az abszorberben. Ilyenkor 

megengedett, hogy az abszorber két végén vett értékének mértani átlagával számoljunk. 

Az (1.2.17–1.2.19) egyenletből kapjuk: 
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Az (1.2.20) szerint a második fokozatra kapjuk: 
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ill. az (1.2.20) behelyettesítésével, átrendezés után: 
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Az összefüggés rekurzív. Az n-edik tányérra felírható: 
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Az abszorber teljes anyagmérlegének segítségével kiküszöbölhetjük a belső áramokat, és csak a be- és 

kilépő áramokat használjuk: 

)()( 011 xxLyyG nn   , (1.2.24) 

illetve az abszorpciós faktorral: 

110 )( yyxmyA nn   . (1.2.25) 

Az (1.2.22–1.2.24) felhasználásával kapjuk a Kremser-egyenletet: 
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melyet megoldhatunk a fokozatszámra 
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. (1.2.27) 

Az egyenletnek A ≠ 1 esetekre van megoldása. Ha A = 1, akkor 
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  . (1.2.28) 

1.2.2.4. Az abszorbens mennyiségének meghatározása, minimális folyadékáram 

Abszorpció tervezésénél vagy működtetésénél fontos az alkalmazandó abszorbens mennyiségének 

meghatározása. Ez tulajdonképpen a folyadék/gáz arány (L/G, ill. L’/G’) meghatározása, mely a 

munkavonal (1.2.11, 1.2.16) meredekségét adja meg. 

Ha egy abszorpciós feladatnál ismerjük: 

 a tisztítandó/abszorbeálandó gáz kiindulási koncentrációját (ybe, ami megfelel az yn+1-nek az 

1.2.4. ábra szerint), 

 az elérni kívánt koncentrációt/tisztaságot (yki, ami megfelel az y1-nek az 1.2.4. ábra szerint), 

 a rendelkezésre álló abszorbens kiindulási koncentrációját (xbe, ami megfelel az x0-nak az 1.2.4. 

ábra szerint), 

szükséges még az abszorpcióra jellemző egyensúlyi összefüggés ismerete, melyet az abszorbens 

helyes kiválasztásával gyakorlatilag megszabtunk. 

A folyadék/gáz arány meghatározásához a fenti adatok, ill. ismeretek alapján a munkavonalat, ill. 

annak meredekségét kell meghatározni. Ezt grafikusan is meghatározhatjuk az x–y vagy X–Y 

diagramban, de ügyelni kell arra, hogy a kapott eredményt a kérdéses dimenzióknak megfelelően 

értelmezzük. A szerkesztést az 1.2.6. ábrán mutatjuk be. 

 

1.2.6. ábra. Abszorber minimális folyadékáramának meghatározása 

Az abszorpciós feladat ismeretében meg tudjuk határozni az ybe, az yki és az xbe pontokat. Mivel a 

munkavonal egyenlete az egymás mellett elhaladó anyagáramok közti összefüggést adja meg, így az 

yki és az xbe pontok metszéspontja megadja a munkavonal egy pontját. 
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A munkavonal, mely egy egyenes, másik pontját ybe ismeretében határozhatjuk meg, ugyanis ezt ybe és 

az egyensúlyi görbe metszéspontja adja meg. Az így előálló munkavonal, mivel éppen érinti az 

egyensúlyi görbét, az abszorber üzemeltetésében határesetnek felel meg. Ugyanis ennél az abszor-

bensmennyiségnél, azaz GL  aránynál az abszorber folyadékáram az ún. minimális folyadékáram, 

amikor a többfokozatú ellenáramú abszorpció éppen nem működik. Csak azok az üzemállapotok 

reálisak, melyeknél az egyensúlyi görbe és a munkavonal nemcsak hogy nem metszik, de nem is 

érintik egymást. Ennek az üzemállapotnak a hipotetikus voltát az is mutatja, hogy az 1.2.6. ábrán 

bemutatott egyensúlyi fokozatszám meghatározása esetén, ebben az esetben, végtelen számú fokozatot 

kapnánk. 

A minimális folyadékáramot az 1.2.6. ábra segítségével a munkavonal meredekségéből analitikusan is 

kifejezhetjük: 

be

kibe

xx

yy
GL






max

min . (1.2.29) 

Ez a minimális folyadék–gáz arány az abszorpcióra nézve egy fiktív határeset, és a valóságban egy 

ennél mindenképpen nagyobb abszorbensárammal kell dolgoznunk. Ez a fiktív határeset megadja az 

abszorbert elhagyó abszorbens maximális szolutumkoncentrációját, mely szintén fiktív. A valós 

üzemállapotoknál ennél hígabb koncentrációkat kapunk. 

(Megjegyezzük, hogy a végtelen nagy folyadékáramhoz éppen függőleges munkavonal tartozna. Ez a 

másik fiktív határesete az abszorpciónak.) 

Reális üzemelés tehát csak abban az esetben képzelhető el, ha az abszorber tényleges abszorbens 

árama nagyobb, mint az így meghatározott minimális érték, azaz 

   
minreális G

L
G

L   (1.2.30) 

és 

maxxxki  . (1.2.31) 

A reális abszorbens árama tervezési és optimalizálási paraméter is egyben. A gyakorlatban nem szokás 

a minimális abszorbensáramnál lényegesen nagyobb folyadékáramot alkalmazni. A gyakorlati példák 

szerint a reális GL  arányok a minimális kb. 1,2–1,6-szorosa, de lehetnek ettől lényegesen eltérő, 

feladatspecifikus esetek is. 

A reális GL  arányhoz tartozó abszorbens kimeneti koncentráció az anyagmérlegből (pl. 1.2.24) 

számítható. (Az abszorbens kimeneti koncentrációja az n. egyensúlyi fokozatot elhagyó folyadékáram 

koncentrációja, nx ). 

1.2.2.5. Folytonos érintkeztetésű oszlopok anyagátadásának leírása 

Az abszorpciót megvalósító berendezések gyakran olyanok, hogy a két fázis egymással folytonosan 

érintkezik, pl. egy töltött oszlopban találkoznak. Ilyenkor, mint az anyagátbocsátási műveleteknél 

általában, nincs módunk meghatározni azt a felületet, mely a komponensátadásra rendelkezésre áll. 

Ezért azt az abszorber egységnyi térfogatára vonatkoztatott átbocsátási tényezővel mérjük. 

Ha megvizsgálunk egy abszorberként üzemelő töltött oszlopot (1.2.7. ábra), akkor egy differenciálisan 

kicsiny töltetmagasságnak (dz) megfelelő érintkeztetési felületre (dA) írhatjuk, hogy 

dzSadA  , (1.2.32) 

ahol  a az egységnyi térfogatra vonatkoztatott érintkeztetési felület (m² felület/m³ töltet) 

  S a töltött oszlop keresztmetszete (m²). 
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1.2.7. ábra. Töltött abszorber vázlatos rajza 

Megjegyezzük, hogy az egységnyi térfogatra vonatkoztatott érintkeztetési felület (a) nem azonos a 

száraz töltet fajlagos felületével, ugyanis a nem csupán a töltet fajlagos felületétől, hanem a folyadék 

és a gáz uralkodó sebességeitől, tehát az áramlási viszonyoktól is függ. Szokás azonban a száraz töltet 

fajlagos felületével számolni, de ilyenkor bevezetnek egy   nedvesítési tényezőt, mellyel a száraz 

töltet fajlagos felületét megszorozva kapjuk meg a értékét. 

Mivel a (ill.  ) értékeit általában nem ismerjük, ezért mindig egyesítjük az anyagátbocsátási 

együtthatókkal és így kapjuk a térfogati anyagátbocsátási együtthatókat a következő definíció szerint: 

aKG   ill. aK L   (kmol/s m³). (1.2.33) 

A térfogati anyagátbocsátási tényezők mérhetők, és magukban foglalják GK , ill. LK  és a változásait. 

Az anyagátbocsátást ezért a térfogati együtthatókkal írjuk le: 

dzyySaKdAyyKnd AAGAAGA   )()(  (1.2.34) 

dzxxSaKdAxxKnd AALAALA   )()( . (1.2.35) 

Az anyagátbocsátást a komponensáramok változásaként is leírhatjuk: 

   AAA xLdyGdnd  . (1.2.36) 

Kis szolutumkoncentrációk, azaz híg oldatok esetében, egyirányú diffúziónál, azaz a gázfázisból a 

folyadékfázisba történő diffúziónál feltételezhetjük, hogy G és L is egyaránt állandó, ezért írhatjuk, 

hogy 

AAAG dyGdzyySaK   )( , (1.2.37) 

AAAL dxLdzxxSaK   )( . (1.2.38) 

Átrendezve és a komponensindexet (A) elhagyva kapjuk: 
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A levezetés eredményeként a töltött oszlopok anyagátbocsátását két tényező szorzataként írhatjuk fel. 

Az (1.2.39) első tagja a G)HTU(  (Height of Transfer Unit), vagyis az átviteli egység magassága, a 

második tag az G)NTU(  (Number of Transfer Units) pedig az átviteli egységek száma. A (1.2.40) 

ugyanezeket az értékeket adja meg, de a folyadékfázisra, L)HTU(  és L)NTU( . 
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A HTU értéke mutatja egy töltet hatékonyságát. Minél kisebb ennek értéke, annál hatékonyabb a 

töltet. Az NTU integrál megadja, hogy a kérdéses fázisban elérni kívánt változás hányszorosa e véges 

változás során kialakuló hajtóerő (  yy  ill. xx  ) átlagának. 

A HTU és az NTU alapján egy adott elválasztáshoz szükséges töltött oszlop magassága, ill. egy adott 

oszlopon végrehajtható elválasztás mind folyadék-, mind gázoldalról számítható. A gázfázisra: 

GGZ )NTU()HTU(  , (1.2.41a) 

illetve a folyadékfázisra: 

LLZ )NTU()HTU(  . (1.2.41b) 

A két fázisra végzett számítások közül azokat az értékeket választjuk, amely fázisban a diffúzió fő 

ellenállás van. Ha ez a gázfázis, akkor a G)HTU( -val és G)NTU( -val számolunk. Ha a diffúzió fő 

ellenállása a folyadékfázisban van, akkor a L)HTU(  és az L)NTU(  értékeit használjuk. Azt, hogy 

melyik fázisban van a fő ellenállás, azt az egyensúlyi görbe meredekségéből dönthetjük el: 

1. Ha az egyensúlyi görbe m  meredeksége kicsi, vagyis az egyensúlyi görbe közel vízszintes, 

akkor kis gázkoncentráció esetén a folyadékoldali egyensúlyi koncentráció magas. Ebben az 

esetben Lm   kicsi, azaz a gáz az abszorbensben jól oldódik, és így 

GGK 

11
 , (1.2.42a) 

azaz a gázfázis szabályozza az anyagátbocsátást. 

2. Ha az egyensúlyi görbe m  meredeksége nagy, vagyis az egyensúlyi görbe nagyon meredek, 

akkor a gáz rosszul oldódik az abszorbensben, ami azt eredményezi, hogy a Gm 1  értéke 

kicsi lesz. Tehát nagy gázkoncentráció is kis folyadékkoncentráció-változást eredményez. Így 

az anyagátbocsátási tényező számítását egyszerűsíthetjük: 

LLK 

11
 , (1.2.42b) 

azaz a folyadékfázis szabályozza az anyagátbocsátást. 

Az átviteli egység értelmezése 

Az NTU- és HTU-értékeket legjobban grafikus ábrázolással értelmezhetjük, ill. érthetjük meg, ugyanis 

az NTU és HTU értékét grafikusan is meghatározhatjuk. A szerkesztés lényege, hogy az egységnyi 

NTU-t meghatározzuk. Az ehhez tartozó töltetmagasság a HTU-t adja meg. 
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dy
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, (1.2.43) 

ahol y1 a belépő gáz koncentrációja, 

  y2 a kilépő gáz koncentrációja. 

Az (1.2.43) kifejezés azt jelenti, hogy egy anyagátbocsátási egység végpontjain a be- és kilépő 

gázkoncentrációk különbségének azonosnak kell lennie az anyagátadás hajtóerejének átlagával. 

Másképpen kifejezve, egy anyagátbocsátási egységhez akkor jutunk, ha a gázösszetétel változása 

egyenlő a változást okozó átlagos anyagátbocsátási hajtóerővel. Ezt szerkesztéssel is meghatároz-

hatjuk, mely nem csak a HTU, hanem a NTU meghatározását is jelenti egyben. 

Nézzük az 1.2.8. ábrát! 
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1.2.8. ábra. Az átviteli egységek grafikus meghatározása 

Megállapítjuk a KB-egyenest, mely az egyensúlyi görbe/vonal és a munkavonal közti felező 

görbe/vonal. Az egyes lépcsők megfelelnek egy átviteli egységnek. A szerkesztést a CFD-lépcsőn 

nézzük. Ennek során a CE-távolság megegyezik az EF-távolsággal. Az F pontból függőlegesen 

haladunk, és a DF-távolság azonos lesz a GH-távolsággal, amely a kérdéses anyagátbocsátási 

egységben fellépő anyagátbocsátás hajtóereje. Így teljesül erre az egységre az (1.2.43) egyenlet, hiszen 

DF yyyy  21  (1.2.44) 

és 

  GHátl yyyy  

. , (1.2.45) 

ahol CF yy  . 

A szerkesztést az abszorber teljes hosszára elvégezzük. 

Általánosságban megállapíthatjuk, hogy a HTU az abszorberben lévő töltet elválasztási hatékonyságát 

mutatja. Minél kisebb az egy HTU-hoz tartozó töltetmagasság, annál jobb hatékonyságú a töltet. Az 

NTU az elválasztási feladat teljesítéséhez szükséges átviteli egységek számát mutatja, tehát ennek 

értéke inkább az adott elválasztási feladatra jellemző. Viszont a HTU-val megszorozva megadja a 

szükséges töltetmagasságot (lásd 1.2.41 egyenlet). 

A G)HTU(  és a L)HTU(  számításánál használhatjuk az anyagátbocsátási tényezők  LG KK ill.  

helyett az anyagátadási tényezők  LG  ill.  értékeit is. Ilyenkor a gáz-, ill. folyadékoldali HTU-

részmagasságokat kapjuk. Ezek összege adja meg a G)HTU(  és a L)HTU(  értékét. Az összegzésnél a 

megfelelő gáz-, ill. folyadékoldali tagokat összegezni kell, és az összegzésnél a megfelelő tagokat a 

munkavonal meredekségével  m  és a LG  aránnyal korrigálni kell. Ezt mutatja az (1.2.46) képlet. 
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HTU , (1.2.46) 

illetve az abszorpciós faktort (1.2.19. egyenlet) felhasználva: 
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HTU . (1.2.47) 

Egyirányú diffúziónál az (1.2.39) és (1.2.40) képletek módosulnak. Gázfázisra az alábbi formát 

kapjuk: 
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, (1.2.48) 

ahol  átly1  az  y1  és az   y1  logaritmikus középértéke. 

Az    yy átl  11  pedig az egyirányú diffúzióra jellemző Stephan-faktort hozza be a kifejezésbe. A 

Stephan-faktorral a diffúzióval kapcsolatban találkoztunk. Ennek értéke a híg oldatoknál jó 

közelítéssel egységnyi. 

Az átviteli egységek helyett, ill. mellett egyre inkább alkalmazzák a gyakorlatban, töltött oszlopokra 

is, az 1.2.2.3. fejezetben leírt egyensúlyi fokozatok vagy más néven elméleti tányérok számítását. 

Ilyenkor még folytonos érintkeztetés esetén is az elméleti tányérszámmal jellemzik az adott abszorber 

anyagátadási hatékonyságát. Töltött oszlopok esetében az egy elméleti tányérnak megfelelő 

töltetmagasságot (Height of Equivalent Theoretical Plate, HETP) adják meg. A töltelékeket gyártó 

cégek mindkét jellemzőt használják tölteteik minősítésére, de a HETP-t, gyakorlatiasabb volta miatt és 

a tányéros oszlopokkal való analógia miatt, inkább preferálják. 

Összefüggés állapítható meg a HTU és a HETP, ill. az NTU és az elméleti tányérok száma (nelm) 

között. Abszorber esetén, ha az egyensúlyi összefüggés és a munkavonal egyenes és párhuzamos, 

akkor 

NTU = nelm, (1.2.47) 

azaz 

HTU = HETP. (1.2.48) 

Ha az egyensúlyi összefüggés egyenesnek tekinthető és annak, valamint a munkavonalnak a 

meredeksége nem azonos, akkor a kapcsolat számítható: 
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illetve 
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A

Anelm 1

1ln
NTU , (1.2.50) 

ahol A az abszorpciós faktor (1.2.19). 

Abszorberek esetében használatos az ún. tányérhatásfok, mely azt mutatja, hogy a kérdéses tányéron 

történő anyagátbocsátás mennyire közelíti meg az elméleti tányéron történő anyagátbocsátást, vagyis 

mennyire felel meg az egyensúlyi egységnek. Irodalmi adatok szerint abszorberek esetében ez a 

tányérhatásfok meglehetősen alacsony, kb. 30-40% körül van. 

1.2.2.6. Egyenáramú abszorpció 

Ha a gáz és az abszorbens egymással azonos irányban áramlik, akkor egyenáramú abszorpcióról 

beszélünk (1.2.9. ábra). 
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1.2.9. ábra. Egyfokozatú egyenáramú abszorpciós egység 

Ilyenkor a munkavonal meredeksége negatív értéket vesz fel (1.2.10. ábra). 

 

1.2.10. ábra. Egyenáramú abszorber munkavonala 

Az ellenáramú abszorberrel szemben az egyenáramú abszorber előnye, hogy bármilyen folyadék–gáz 

aránynál működik. A kilépő gáz- és folyadékelegy egymással egyensúlyban vagy annak közelében 

van, a berendezés hatékonyságától függően. Az egyenáramú abszorpció hátránya, hogy kisebb 

mértékű tisztítás érhető el vele, mint az ellenáramú megoldás esetén, és az abszorbens is hígabb lesz a 

szolutumban, valamint az abszorpció utáni gázelegy koncentrációja is magasabb, mint egy ellenáramú 

alkalmazás esetén. 

Ezért főleg rendkívül jól oldódó gáz, pl. HCl vizes abszorpciója, esetén használhatják, különösen 

akkor, ha erős felmelegedéssel jár az abszorpció. Készülékként ilyenkor esőfilmes vagy kúszófilmes 

abszorbert alkalmaznak, mely egyben hőcserélő is. 

1.2.3. Abszorberek 

A gyakorlatban igen sokféle abszorbert használnak, melynek oka az abszorpció sokfélesége. Az 

abszorberek alkalmazása sokrétű, különböző jellegű feladatokra mindig más és más abszorber a 

legmegfelelőbb. Az 1.2.11. ábra mutat be néhány, ellenáramban üzemelő abszorbert. A vastagított nyíl 

jelképezi a folyadékáramot, az üres nyíl pedig a gázáramot. 
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a) b) c) 

 
 

   

d) e) f) g) 

gáz folyadék
 

1.2.11. ábra. Ellenáramban üzemelő abszorberek: 

a) üres csőoszlop (folyadékfilmes), b) töltött oszlop, c) felületi abszorber, d) permetező oszlop, e) 

buborékoltató oszlop, f) tányéros oszlop, g) tányéros oszlop, tányérok között szabadon mozgó 

golyókkal 

Az 1.2.11.a ábrán bemutatott csőoszlop tulajdonképpen felületi abszorpciót valósít meg, és csak 

rendkívül jól oldódó gázok esetében célravezető. Az 1.2.11.b ábra a klasszikusnak tekinthető töltött 

oszlop, amely szinte minden esetben, jól és rosszul oldódó gázoknál egyaránt jól alkalmazható. 

Az 1.2.11.c ábra egy felületi abszorbert mutat be, amely csak jól oldódó gázokra eredményes. Az 

abszorbeálandó gáz a folyadékfelszín felett áramlik. HCl vízben történő elnyeletésére ilyen 

berendezést is alkalmaznak. Általában kerámiából, pl. kőagyagból készítik az erős korróziós hatás 

miatt. Az 1.2.11.d ábrán látható permetező oszlop az abszorbenst bepermetezi a gázáramba, és ez a 

megoldás is csak rendkívül jól oldódó gázok esetében célravezető. 

Az 1.2.11.e ábrán látható buborékoltató oszlop egy egyszerű szerkezetű, jól oldódó gázok 

elnyeletésére szolgáló megoldás. Az 1.2.11.f ábrán bemutatott tányéros oszlop a töltött oszlophoz 

hasonlóan egy univerzálisan alkalmazható abszorber. Jó érintkeztetést lehet vele megvalósítani. 

Gyakorlatilag az összes tányértípus alkalmazható. Az 1.2.11.g ábrán látható tányéros oszlop, tányérok 

között szabadon mozgó golyókkal hasonlóképp alkalmazható, mint a töltött vagy a tányéros oszlop. A 
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szabadon mozgó golyók szerepe az esetleges kiválások és lerakódások mechanikai eltávolítása. Ezért 

ez az abszorber környezetvédelmi célokra, erősen szennyezett, poros gázok tisztítására különösen 

alkalmas. 

Az 1.2.12. ábra egyenáramú abszorbereket mutat be. 

 
 a) b) 

   

 c) d) 

1.2.12. ábra. Egyenáramban üzemelő abszorberek: 

a) Venturi mosó, b) sugárfúvókás mosó, c) vezetőcsöves sugárfúvókás mosó, d) gáz buborékoltató 

abszorber 

Az 1.2.12. ábrán látható egyenáramú abszorpciót megvalósító abszorberek mind azt a feladatot oldják 

meg, hogy a gázt és a folyadékot lehetőleg intenzíven érintkeztessék. Ennek célja, hogy az abszorpció 

egy lépésben, azaz egyenáramban jól megvalósuljon. Ezt a Venturi-csöves és a sugárfúvókás mosók 

úgy valósítják meg, hogy az abszorbeálandó gázzal, ill. gázeleggyel beporlasztják az abszorbenst, 

amely így egy ködöt képez, amelyben az abszorpció jól megvalósul. 

A gázbuborékoltató abszorber egy forgó buborékoltatórésszel rendelkezik, melynek segítségével 

buborékok formájában juttatjuk a gázt az abszorbensbe. 
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a) 

 
b) 

   

 c) d) 

 

1.2.13. ábra. Speciális abszorberek 

a) felületi, b) lemezes, hőcserélővel, c) esőfilmes, d) kúszófilmes, hőcserélővel; L = folyadék, G = gáz, 

H = hűtőközeg 

Az 1.2.13. ábra további abszorbereket mutat be. Ezek a megoldások speciálisak, többnyire 

egyenáramúnak tekinthetők. Az 1.2.13. ábrán olyan, hőcserélővel kombinált megoldásokat is 

láthatunk, melyeknél a keletkező abszorpciós hő elvonása is megoldott. Az 1.2.13. c és d ábrák a 
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filmabszorberek egy-egy típusát mutatják be. 

Az abszorberek sok esetben megegyeznek a rektifikáló oszlopok szerkezetével és fordítva (link 1.3.3. 

fejezet). 

1.2.4. Az abszorbens regenerálása, deszorpció 

Ipari alkalmazásokkor az abszorpciót általában deszorpció követi, amikor is kinyerjük az abszorbeált 

gázt és egyben regeneráljuk az abszorbenst. A deszorpció során olyan körülményeket alkalmazunk, 

melyek az abszorpcióval ellentétesek, tehát magas hőmérsékletet és/vagy alacsony nyomást. Így a 

deszorpció megvalósítható: 

 inert gázzal vagy vízgőzzel végzett kihajtással, 

 az abszorbens melegítésével és rektifikálással, 

 nyomáscsökkentéssel. 

Az inert gázzal (többnyire levegő vagy nitrogén) történő kihajtás során az abszorbeált gáz 

(szolutum/abszorptívum) az inert gázba kerül, és abból történő kinyerése már nehézkes, és további 

műveleteket igényel. 

Vízgőz alkalmazása esetén a szolutum a vízgőzzel távozik, mellyel együtt kondenzáltatható. Ez utóbbi 

akkor célravezető, ha szolutum és a víz egymással nem elegyednek, és így könnyen szétválaszthatók. 

Ez a műveletet a sztrippelés egyik fajtája. 

Az abszorbens melegítése során a szolutummal az abszorbens is távozhat, ezért sok esetben ezt a fajta 

deszorpciót rektifikálással oldják meg. Ilyenkor elválasztják az abszorbenst és a szolutumot, és a 

megtisztított abszorbenst visszavezetik az abszorberbe (1.2.14. ábra). 

 

1.2.14. ábra. Abszorber-deszorber rendszer, melegítéssel, rektifikálással 

Amennyiben a deszorpciót vagyis az abszorbens regenerálását termikusan oldjuk meg, tehát a 

desztilláció egy formáját végezzük, akkor ennek során az abszorbeált komponens a folyadékfázisból a 

gáz–gőz fázisba megy át. Ez az irány fordított az abszorpció komponensátbocsátásához képest. Ez a 

munkavonal elhelyezkedésében is tükröződik, mely ilyen esetben, ahogy az a desztillációnál szokásos, 

az egyensúlyi görbe alatt helyezkedik el (1.2.15. ábra). 
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1.2.15. ábra. Deszorpció y-x diagramja 

A nyomáscsökkentés csak nagynyomású abszorpció után célravezető. Vákuumot is alkalmazhatnak, 

esetleg hőközléssel kombinálva. 

Ellenőrző kérdések 

Milyen elválasztási művelet az abszorpció? 

Az abszorpciónak hány formáját különböztetjük meg? 

Mi jellemzi a fizikai abszorpciót? 

Mi jellemzi a kemiszorpciót? 

Milyen feladatokra használjuk az abszorpciót? 

Milyen hőjelenségek kísérik az abszorpciót? 

Milyen szempontok szerint választunk abszorbenst? 

Hány szabadsági foka van az abszorpciónak, és ezt hogy tudjuk hasznosítani? 

Melyik és milyen összefüggés írja le az abszorpcióra jellemző egyensúlyi összefüggést? 

Milyen irányú komponenstranszport a jellemező az abszorpciónál? 

Hogy néz ki a fázishatár felületen a koncentrációprofil? 

Hogyan írhatjuk le a komponenstranszportot/komponensátadást? 

Hogy függ az anyagátbocsátási tényező az anyagátadási tényezőktől? 

Mi az egyensúlyi fokozat? 

Írja fel az egyfokozatú ellenáramú abszorpció anyag- és komponensmérlegét! 

Mikor alkalmazunk többfokozatú abszorpciót? 

Vezesse le és írja fel a többfokozatú abszorpció munkavonalát! Magyarázza el ennek értelmét! 

Hogyan számolhatjuk a nagymennyiségű gáz abszorpciójának esetét? 

Hogyan írjuk fel a szolutummentes abszorpció munkavonalát? 

Mi az egyensúlyi fokozat? 

Hogyan határozhatjuk meg az egyensúlyi fokozatszámot grafikusan? Mi ennek a meghatározásnak az 

elve? 
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Mi az abszorpciófaktor definíciója? 

Hogy szól és mire vonatkozik a Kremser-egyenlet? 

Mi az abszorber minimális folyadékárama? Mi ennek művelettani háttere? Hogyan határozhatjuk 

meg? 

A minimális folyadékáramhoz képest mekkora a ténylegesen alkalmazandó folyadékáram, és ezt 

hogyan határozhatjuk meg? 

Hogyan definiálná a HTU-t és az NTU-t? Általában milyen típusú abszorberek esetén használjuk ezt a 

leírást? 

Folytonos érintkeztetésű oszlopok esetén milyen elv alapján írjuk le az anyagátadást? 

Vezesse le a HTU és az NTU definíciós egyenletét! 

Az NTU és a HTU ismeretében hogyan számítjuk ki az oszlopmagasságot? 

Milyen esetben van a gázfázisban a fő ellenállás az abszorpció során? 

Milyen esetben van a folyadékfázisban a fő ellenállás az abszorpció során? 

Hogyan értelmezhetjük az átviteli egységet grafikusan? 

Hogyan írhatjuk le az anyagátadási tényezők ismeretében az átviteli egységmagasságot? 

Egyirányú diffúziónál hogy módosul az abszorber magasságának számítása? 

Mi a HETP? Hogyan viszonyítható a HTU-hoz és az NTU-hoz? 

Milyen esetben azonos a HETP és a HTU? 

Ismertesse az egyenáramú abszorpciót! Mikor alkalmazunk egyenáramú abszorpciót? 

Milyen típusú ellenáramban üzemelő abszorbereket ismer? Ismertesse ezek elvét és működését! 

Milyen típusú egyenáramban üzemelő abszorbereket ismer? Ismertesse ezek elvét és működését! 

Ismertessen olyan abszorbereket, melyek a nagy hőfejlődésű abszorpció esetén alkalmazhatók? 

Hogyan regeneráljuk az abszorbenst a használat után? 

Rajzolja fel az abszorber–deszorber kapcsolását! 

Mennyiben más az egyensúlyi összefüggés deszorpció esetén, mint az abszorpciónál volt? 
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1.3. Desztilláció (Mizsey Péter, Simándi Béla, Székely Edit) 

Két vagy több illékony komponenst tartalmazó homogén folyadékelegy legelterjedtebb elválasztási 

művelete a desztilláció (lepárlás, desztillálás és rektifikálás). Az elválasztás alapja, hogy az elegy 

komponenseinek azonos hőmérsékleten eltérő az egyensúlyi gőznyomása (a tenziója). Így az elegy 

részleges elpárologtatásával keletkező gőzök kondenzáltatásával a kiindulási elegyétől eltérő 

összetételű folyadékot kapunk. A kondenzált termékben nagyobb lesz az alacsonyabb forráspontú 

komponensek aránya. A desztilláció gyakori alkalmazásának az a magyarázata, hogy segédanyag 

hozzáadását nem igényli, és számos elválasztási feladatnál más elválasztó műveletekkel még nem 

helyettesíthető. 

Az egyszerű lepárlást az ókori kultúrákban (Kína, India, Perzsia, Egyiptom) már kb. 3500 éve 

ismerték. Kleopátra tudósai számos laboratóriumi technikát használtak. Az illatos növényekből 

illóolajat állítottak elő (ez inkább vízgőz-desztillációnak felel meg). A desztillálóedényük agyagból 

vagy rézből, később üvegből készült és léghűtéssel kondenzáltatták a párát. Az összegyűjtött tudás 

görög, római, majd arab közvetítéssel jutott el Európába. A lombik szó is arab eredetű (alembik latinul 

alembicus: eredetileg az edény felső részét, a sisakot jelentette). A középkorban a kolostorokban a 

szerzetesek és az alkimisták fejlesztették a desztillációs technikát. Az edényeket kályhákkal fűtötték, 

de légfürdőt, vízfürdőt, homokfürdőt és hamufürdőt is használtak melegítésre. Egy kályhára sok 

lombikot is rakhattak. Először (kb. 1300-ig) csak a léghűtést ismerték. Később a páravezetéket vízzel 

töltött hordón vagy vödrön vezették keresztül, ahol a gőzt könnyebben kondenzáltatták, mint a 

léghűtésnél. A desztillálókészülékek a XVIII. századig alig változtak. 

1717-ben egy francia hajóorvos, GAUTHIER elsőként épített desztillálókészüléket a tengervíz 

sótalanítására (bár már ARISZTOTELÉSZ is írt a tengervízből édesvíz előállításáról). A napóleoni 

háborúk alatt megnőtt alkoholfelhasználás biztosítására jelentősen fejlesztették a desztillációs 

elválasztást. A mai berendezésekhez hasonló, folyamatos üzemű készüléket 1813-ban, 

Franciaországban szabadalmaztatták. A franciák borból, az angolok gabonából, a németek 

burgonyából állítottak elő alkoholt. Az első kőolaj-desztilláló berendezést a DUBINYIN testvérek 

építették (1823, Mosdok, Oroszország). Elsősorban világítási célra állítottak elő petróleumot. 

Amerikában KIER (1850, Tarentum) beüzemelt egy kis kőolajlepárló üstöt, és világítóolajat állított elő 

vele. 

A XIX. század elejétől a rektifikálást elsősorban az alkoholgyártásnál használták. A XX. század 

elejétől (különösen az első világháború után) a desztilláció legnagyobb méretű alkalmazása a kőolaj-

feldolgozás lett. A megújuló üzemanyagok arányának növekedésével ismét előtérbe került a 

biomasszából fermentációval előállított alkohol elválasztása. A híg vizes oldatból először 

rektifikálással állítják elő a 92–94%-os alkoholt, amelyet azután különböző módszerekkel 

abszolutizálnak. Emellett a desztilláció a különböző gyártási technológiákban és a 

szennyvíztisztításban is elterjedten használt szétválasztó művelet. 

1.3.1. Gőz–folyadék egyensúlyok, mérésük, modellezésük 

1.3.1.1. Komponensek megoszlása folyadék- és gőzfázis között 

A desztilláció azon alapul, hogy egy kezdeti, két- vagy többkomponensű folyadékelegy és a felette 

(forraláskor) keletkező gőzelegy összetétele eltér, ezért ha a gőzt elvezetjük, és más helyen 

lekondenzáltatjuk, az eredetitől eltérő összetételű folyadékelegyet kapunk. A desztilláció közben a 

folyadékból a könnyebben illó komponens nagyobb arányban távozik a gőzfázisban, mint a nehe-

zebben illó komponens, és ezáltal lehetséges az elválasztás. Egy adott komponens illékonyságának 

mértéke az egyensúlyi gőznyomása. Két vagy több komponens illékonyságának összehasonlítására 

szolgál a relatív illékonyság. 
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1.3.1. ábra. Tiszta aceton és tiszta víz tenziógörbéje a hőmérséklet függvényében 

A tenzió (gőznyomás) egy egykomponensű (tiszta) anyag felett, a gőzterében, egyensúlyi 

körülmények között mérhető nyomás. A tenzió függ az anyagi minőségtől és a hőmérséklettől. 

Minden anyag tenziója nő a hőmérséklettel. A tenzió (p0) és a hőmérséklet (T) közötti összefüggést az 

Antione-egyenlettel (1888) írhatjuk le: 

TC

B
Ap


0lg . (1.3.1) 

Az Antione-egyenletben az A, B és C konstansok, amelyeket minden anyagra kísérletesen határoznak 

meg. A konstansok csak abban a hőmérséklet- és nyomástartományban használhatóak, amelyre 

meghatározták azokat, általánosságban nem extrapolálhatóak. A hőmérsékletet és a nyomást 

különböző mértékegységekben is megadhatják a különböző kézikönyvek és adatbázisok, ezért az 

Antoine-konstansok felhasználásánál a mértékegységekre kiemelten ügyelni kell. 

Egy egykomponensű rendszer akkor forr fel, amikor a tenziója (gőznyomása) eléri a környezet 

nyomását. Ez az oka annak, hogy a forráspont függ a környező nyomástól. Az 1.3.1. ábrán az aceton 

és víz tenziógörbéje látható. Légköri nyomáson az aceton 56 C-on, a víz 100 C-on forr, tehát az 

aceton az illékonyabb komponens. 

Két- vagy többkomponensű folyadékelegy akkor forr fel, ha a gőztérben a parciális nyomások összege 

eléri a környezet nyomását. Parciális nyomásnak hívjuk azt a nyomást, amely az adott gáz-

halmazállapotú komponens részesedése az összenyomásból. Ezt fejezi ki a Dalton-törvény, ahol pj a j-

edik komponens parciális nyomása (Pa), yj a j-edik komponens móltörtje a gőzfázisban és P a rendszer 

össznyomása (Pa): 

Pyp jj  , (1.3.2) 

és az összes komponens parciális nyomása kiadja egyensúlyi állapotban az össznyomást: 


j

jpP . (1.3.3) 

Ideális elegy az, amelyben az azonos és a különböző molekulák közötti kölcsönhatás megegyezik. 

Ideálisnak tekinthető gyakorlati szempontból egy elegy, ha bármely összetételnél (a teljes vizsgált 

hőmérséklet-tartományban) igaz az elegyre a Raoult-törvény, ahol 
0
jp a j-edik komponens tenziója 

(Pa) adott hőmérsékleten és xj a j-edik komponens móltörtje a folyadékfázisban: 

jjj xpp 0 . (1.3.4) 
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Az ideális viselkedés szükséges, de nem elégséges feltétele, hogy a komponensek folyadékfázisban is 

korlátlanul elegyedjenek. 

A Dalton- és Raoult-törvények alapján, ha ismerjük adott hőmérsékleten a komponensek tenzióit (ami 

az Antoine-egyenlettel számítható minden komponensre külön-külön), az össznyomást, valamint a 

folyadékfázis összetételét, akkor számítható a gőzfázis összetétele (vö. a rendszer szabadsági foka, 

1.1. fejezet). 

Az egyenletek alapján egyértelmű, hogy a gőzfázis összetétele ideális elegyeknél csak tiszta 

komponensek esetében egyezik meg a folyadékfázis összetételével (pl. az azeotróp pontok csak nem 

ideális elegyekre jellemzőek, lásd később). Az j-edik komponens illékonysága (
j

j

x

y
 ) ideális 

rendszerben könnyen kifejezhető a Dalton- és a Raoult-törvény segítségével: 

Pypxp jjjj 0
, 

P

p

x

y j

j

j

0

 . (1.3.5) 

Az összetételek ismeretében bármely két komponensre felírható a relatív illékonyság (nem csak ideális 

elegyek esetében!): 

j

j

i

i

ij

x

y

x
y

α  . (1.3.6) 

Az i és j komponenseket akkor lehet csak desztillációval elválasztani, ha a relatív illékonyságuk (adott 

összetételnél, adott hőmérsékleten, illetve nyomáson) egytől eltérő. Megállapodás alapján a relatív 

illékonyságot úgy definiálják, hogy a számlálóba az illékonyabb komponens kerüljön. Így az 

elválasztás annál könnyebb, minél nagyobb az  értéke. 

1.3.1.2. Kétkomponensű rendszerek 

Többkomponensű elegyek esetén a komponenseket illékonyság szerint sorban indexeljük, kezdve a 

legillékonyabbal. Ha nem írunk indexet, akkor az mindig a legillékonyabb komponensre vonatkozik. 

Kétkomponensű rendszerek (biner elegy) esetén a móltörtek indexelésétől el szoktunk tekinteni. Ekkor 

az anyagmérleg alapján a másik komponens móltörtje kifejezhető: 
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Kétkomponensű ideális elegy egyensúlyi koncentrációit különböző hőmérsékleten számítással is 

meghatározhatjuk. A Raoult-törvény felhasználásával kifejezhető az illékonyabb komponens 

folyadékfázisbeli móltörtje a tenziók és az össznyomás ismeretében: 
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 . (1.3.8) 

Az x összetételű folyadékelegyhez a Dalton-törvénnyel kiszámoljuk az egyensúlyi gőzösszetételt: 
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P

p
xy

0
1 . (1.3.9) 

Ideális kétkomponensű rendszerek forráspont–harmatpont diagramja és egyensúlyi diagramja 

Ha a különböző hőmérséklethez tartozó egyensúlyi folyadék és gőz móltörtjeit egy koncentráció-

hőmérséklet diagramon ábrázoljuk, az ún. forráspont–harmatpont diagramot kapjuk. Az 1.3.2.a ábrán a 

forrpontdiagram legegyszerűbb típusa látható. Az alul futó görbe, amit forrásponti, liquidus (L) vagy 

buborékpontgörbének is hívnak, a kétkomponensű elegy forráspontja az illékonyabb komponens 

folyadékfázisbeli móltörtjének függvényében (T(x)). A felső görbe a kondenzációs, vapor (V) vagy 

harmatpontgörbe, a kétkomponensű elegy harmatpontja az illékonyabb komponens gőzfázisbeli 

összetételének függvényében (T(y)). Ez a gőz–folyadék egyensúlytípus jellemző az ideális vagy az 

ideálistól csak kis mértékben eltérő, reális elegyekre. A forráspont- és harmatpontgörbék alapvető 

tulajdonsága, hogy nincs rajtuk szélsőérték. Az alul futó görbe alatt egyfázisú folyadék van. Melegítés 

hatására az x1 összetételű elegy hőmérséklete emelkedik, de az összetétel nem változik mindaddig, 

amíg az elegy nem kezd el forrni. A diagramról leolvasott T1 hőmérséklet az elegy forrpontja. A 

forrási hőmérsékleten eltávozó egyensúlyi gőzelegy y1 összetétele az (x1, T1) pontból húzott vízszintes 

és a harmatpontgörbe metszéspontjánál olvasható le. Ha az y2 összetételű túlhevített gőzből indulunk 

ki, és hűteni kezdjük, akkor a T2 hőfokon megjelenik az első folyadékcsepp. Ezért hívjuk a T2 

hőmérsékletet a gőzelegy harmatpontjának. Az egyensúlyi folyadékösszetétel (x2) az (y2, T2) ponton 

átmenő vízszintes segítségével határozható meg. Látjuk tehát, hogy a forráspontgörbe alatt és a 

harmatpontgörbe felett lévő pontok egyfázisú rendszert jelentenek. A görbék közötti minden pont 

kétfázisú rendszernek felel meg, amely ponton átmenő vízszintes (T hőmérséklet) és a görbékkel 

alkotott metszéspontjai (x, y) egyensúlyi rendszert alkotnak. 

Egyensúlyi görbének nevezzük az 1.3.2.b ábrán látható y(x) függvényt. Az egyensúlyi diagram átlója 

(a (0;0)–(1;1) koordinátájú pontokat összekötő egyenes) az ún. segédvonal, a felette futó görbe maga 

az egyensúlyi görbe, az y(x) függvény. 

Mind a forráspont–harmatpont, mind az egyensúlyi diagram állandó össznyomásra vonatkozik. 

Reális elegyek jellemző forráspont–harmatpont és egyensúlyi diagramjai 

   

 a) b) 

1.3.2. ábra. Közel ideális elegy forrpont–harmatpont görbéje (a) és egyensúlyi diagramja (b). 

Mintapélda: benzol–toluol elegy atmoszférikus nyomáson (P = 1,013·105 Pa) 
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A közel ideális elegyek jellemzően a homológok keverékei, például szénhidrogén elegyek, vagy a 

metanol–víz elegy. Ezeknél a vegyületpároknál (bizonyos, jellemzően az atmoszférikushoz közeli 

nyomás tartományban) az ideálistól való eltérés elhanyagolható. 

  

1.3.3. ábra. Minimális forráspontú azeotróp elegy forrpont–harmatpont görbéje és egyensúlyi 

diagramja. Mintapélda: izopropil-éter–izopropanol elegy atmoszférikus nyomáson 

A reális elegyekre nem érvényes a Raoult-törvény. Ha az elegy feletti összes nyomás nagyobb, mint az 

ideális esetre számított érték, akkor pozitív eltérést mutat a Raoult-törvénytől. A reális elegyek 

többnyire ebbe a csoportba tartoznak. Ha az ideálistól való pozitív eltérések mindegyik komponensre 

elég nagyok, és a két komponens gőznyomása nem különbözik túlságosan egymástól, állandó 

hőmérsékleten az összes nyomást ábrázoló görbék bizonyos koncentrációnál maximumon mennek át. 

Az állandó nyomáson vett forrpontgörbéknek ennél az összetételnél minimuma van és a folyadék- és 

gőzösszetétel megegyezik. Az ilyen elegyeket azeotróp, vagy állandó forrpontú elegyeknek nevezzük. 

A nemideális elegyek jellemző és leggyakoribb példája a minimális forráspontú azeotróp elegy. A 

legnagyobb gyakorlati jelentőségű az etanol–víz biner elegy, de számos más mintapélda is 

megtalálható az ipari gyakorlatban, mint például az etanol–n-hexán, aceton–formamid, izopropil-éter–

izopropil-alkohol stb. A minimális forráspontú azeotróp azt jelenti, hogy létezik egy olyan összetétel, 

amelynél az elegy forráspontja bármelyik alkotó egyedi forráspontjánál alacsonyabb. Ennél az 

összetételnél a forrásban levő folyadék felett keletkező gőzfázis összetétele megegyezik a 

folyadékfázis összetételével. Az 1.3.3. ábrán az azeotrop pont két részre osztja a diagramokat. A 

desztillációs műveletek megvalósíthatósági tartománya egy-egy részt fed le. Desztillációs művelettel 

(a diagramnak megfelelő nyomáson) az azeotrop összetételen nem lehet keresztülhaladni. Az 

egyensúlyi görbe éppen az azeotróp összetételnél metszi az átlót, ami szintén a folyadék- és gőzfázis 

összetételének azonosságára hívja fel a figyelmet. Mivel az azeotróp összetétel a legkisebb 

forráspontú, a legillékonyabb, ezért az azeotróp összetételnél nagyobb moltörtnél az egyensúlyi görbe 

az átló alatt fut. Érdemes megjegyezni, hogy az azeotróp összetétel általában függ a nyomástól. 

Némely esetben a nyomás változtatásával a rendszer azeotróp jellege teljesen megszűnik. 
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1.3.4. ábra. Maximális forráspontú azeotróp elegy forrpont–harmatpont görbéje és egyensúlyi 

diagramja. Mintapélda: aceton–kloroform elegy atmoszférikus nyomáson 

Ha egyensúlyban a rendszer összes nyomása kisebb, mint az ideális esetre számított érték, a rendszer 

negatív irányban tér el a Raoult-törvénytől. Nagy negatív eltérésnél a forráspontgörbe maximumon 

halad keresztül. Az ilyen elegyeket maximális forráspontú azeotróp elegyeknek nevezzük. A 

legismertebb mintapélda az aceton–kloroform elegy (1.3.4. ábra), vegyipari termelésben gyakran 

képződik. Ebben az esetben az azeotróp összetételnél a legmagasabb az elegy forráspontja. Az 

egyensúlyi görbe x = 0-tól (azaz a csak kevésbé illékony komponenst tartalmazó rendszertől) az 

azeotróp összetételig az átló alatt fut, mert az azeotróp összetételhez képest a kevésbé illékony 

komponens az illékonyabb. Ha az azeotróp összetétel bármelyik oldalán levő oldatot desztilláljuk, 

végül az azeotróp összetételnek megfelelő folyadék marad vissza. Az azeotróp összetétel ebben az 

esetben is függ a nyomástól. 

 

1.3.5. ábra. Minimális forráspontú heteroazeotróp elegy forrpont–harmatpont görbéje és egyensúlyi 

diagramja. Mintapélda: etil-acetát–víz elegy atmoszférikus nyomáson 

Heteroazeotróp elegyről beszélünk, amikor nemcsak a desztilláció során nyilvánul meg az elegy nem 

ideális viselkedése, hanem a két komponens folyadékfázisban is csak korlátozottan (csak bizonyos 

összetételig) elegyedik. A korlátozott elegyedés jelenségét használja ki a folyadék–folyadék extrakció 

(ld. 1.4 fejezet). Az 1.3.5. ábrán az etil-acetát–víz kétkomponensű rendszer forráspont–harmatpont és 

egyensúlyi diagramja látható atmoszférikus nyomáson. Hasonló görbéket kaphatunk például butil-

acetát–víz, benzol–víz vagy diklór-metán–víz esetében is. A harmatpontgörbéket ha megfigyeljük, 
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észre lehet venni, hogy tulajdonképpen egy minimális forráspontú azeotróp görbét látunk. Jelentős 

különbség a forráspontgörbékben van, ami egy vízszintes vonal, hiszen a tartományba eső átlagos 

összetételű (eltérő mennyiségű, de azonos összetételű, két folyadékfázisra szétváló folyadékok) mind 

70,4 °C-on forrnak fel. A felforrással egy időben a fázisszétválás megszűnik, és azeotróp összetételű 

gőzfázis, valamint azzal egyensúlyt tartó homogén folyadékfázis alakul ki. Figyeljük meg, hogy az 

azeotróp összetételű gőzfázissal a kiindulási elegy összetételétől függően kétféle összetételű 

folyadékfázis tarthat egyensúlyt. 

A két folyadékfázis összetétele az ábráról leolvasható. A különböző átlagos összetételeknél a két 

folyadékfázis mennyiségének aránya különbözik. A mennyiségüket a mérlegszabállyal ki lehet 

számítani (xM az átlagos összetétel, xA az etil-acetátban dús, xB az etil-acetátban szegény fázis 

összetétele, n a két fázis összes anyagmennyisége, nA és nB a fázisok anyagmennyiségei): 

BBAAM xnxnxn   

és 

BAAAMBA xnnxnxnnnn  )( , 

BA

BMA

xx

xx

n

n




 . (1.3.10) 

1.3.1.3. Gőz–folyadék egyensúlyok leírásának alapja 

Egy többkomponensű elegy akkor van egyensúlyban, ha minden komponensére igaz, hogy a Gibbs-

féle szabadenergiák azonosak a gőz- és a folyadékfázisban  L
i

V
i GG  . Mivel a fugacitás a Gibbs-féle 

szabadenergiával arányos, ezért az egyensúlyt úgy is definiálhatjuk, hogy a gőz- és folyadékfázisú 

fugacitások komponensenként azonosak: 

L
i

V
i ff  , (1.3.11) 

ahol V
if  az i-edik komponens fugacitása a gőzfázisban (Pa), 

 L
if  az i-edik komponens fugacitása a folyadékfázisban (Pa). 

A gyakorlatban az ún. fugacitási koefficienseket  L
i

V
i  ,  használják, melynek definíciója az i-dik 

gáz/gőzfázisú komponensre egy többkomponensű elegyben: 

Py

f

i

V
iV

i


 , (1.3.12) 

ahol P  az össznyomás (Pa). 

Ideális elegyek esetében a fugacitási koefficiensek értéke 1i . Ideális elegyek gőz–folyadék 

egyensúlyának leírására alapvetően a Raoult–Dalton-törvény (1.3.5 egyenlet) érvényes: 

0
iii pxPy  , (1.3.5) 

ahol iy  az i-edik komponens móltörtje a gőzfázisban, 

 ix  az i-edik komponens móltörtje a folyadékfázisban, 

 0
ip  az i-edik komponens tenziója (Pa). 

Reális elegyek esetében, ha 0P , akkor 1i , valamennyi komponensre. Ezért kis nyomások 

esetében megengedhető, ha a fugacitási koefficiens értékére 1 -et tételezünk fel, vagyis a fugacitás 

helyett a nyomásokkal számolunk. 
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Folyadékfázisban lévő komponensek esetében a fugacitás és a koncentráció viszonyát az ún. aktivitási 

koefficienssel  i  fejezik ki: 

0,L
i

L
i

i

i
i

fx

f

x

a


 , (1.3.13) 

ahol ia   az i-edik komponens kémiai aktivitása, 

  0,L
if  az i-edik komponens standard fugacitása a folyadékfázisban a kérdéses hőmérsékleten (Pa). 

A standard állapot és az ahhoz tartozó fugacitás  0,L
if  definiálása ugyan konvenció kérdése, de az 

aktivitási koefficienst, a kémiai aktivitást és a koncentrációt is ebben az állapoton kell értelmezni. 

Általában, néhány kivételtől eltekintve, az 0,L
if  körülményeit a vizsgálandó elegy körülményeihez 

igazítják, és 0,L
if  a folyadékfázisú tiszta i-edik komponens (folyadékfázisú móltörtje 1x ) fugacitása 

a rendszer nyomásán  P  és hőmérsékletén. Az aktivitási együttható értéke 1i , ha 1ix . 

Reális elegyekre, ha az (1.3.11) egyenletet az általánosan használt Raoult–Dalton-törvény formájában 

akarjuk leírni, akkor (1.3.12–1.3.13) alapján valamennyi komponensre írhatjuk, hogy: 

0,L
iii

V
ii fxPy   , (1.3.14) 

illetve a folyadékfázisú fugacitási koefficienst bevezetve: 
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0
00, exp , (1.3.15) 

ahol 0,L
i  az i-dik tiszta komponens fugacitási koefficiense a folyadékfázisban 

00,0,
i

L
i

L
i pf , 

  
 



















TR

pPV i
L

i
0

exp  
az ún. Poynting-korrekciós faktor, melynek értéke közel 1, kivéve, ha 

a nyomás nagy, 

  L
iV  a folyadék moláris térfogata (m3/mol), 

  R gázállandó (8,314 J/mol·K), 

  T abszolút hőmérséklet Kelvinben. 

Rektifikálásnál, ha a nyomás nem túl nagy és a gőzfázis nem tartalmaz asszociálódó komponenseket, 

akkor az esetek többségében a fugacitási koefficiensek értéke tart 1-hez ( 1,1 0,  L
i

V
i  ) és 0,L

if  

helyett a tiszta i-edik komponens tenzióját 
0

ip  használhatjuk. A Poynting-korrekciót is elhanyagoljuk. 

Így sok esetben a (1.3.14) egyenletet átírhatjuk, hogy: 

0
iiii pxPy   . (1.3.16) 

A relatív illékonyság definíciója nem ideális elegyekre, nem túl nagy nyomások esetére, amikor is a 

fugacitás helyett a nyomás alkalmazható: 

ii

ii
ij

p

p











0

0

. (1.3.17) 

Gőz–folyadék egyensúlyok számítása 

A gőz-folyadék egyensúlyokat ma már meglehetős pontossággal tudjuk számítani. A számítás egyik 

fontos lépése a gőznyomás meghatározása. Ezt leginkább az Antoine-egyenlettel (1.3.1 egyenlet) 
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végezzük. Az Antoine-egyenlet különböző formákban használatos, pl. eltérő nyomás- és hőmérséklet-

dimenziók, C értékét egyes szerzők állandó 230-nak veszik. 

A gőz–folyadék egyensúlyok számításánál és alkalmazásánál fontos az egyensúlyi arány ismerete: 

i

i
i

x

y
m  . (1.3.18) 

Reális elegyek esetében ezt az egyensúlyi arányt a fugacitási koefficiens és az aktivitási együttható 

segítségével számítjuk: 

i

L
ii

i
P

f
m










0,

. (1.3.19) 

Amint az (1.3.15 és 1.3.19) egyenletekből látható, reális elegyek gőz–folyadék egyensúlyainak 

számításánál elsősorban a fugacitási koefficiensek értékeit határozzuk meg. Ezt elsősorban az ún. 

állapotegyenletekkel végezzük el. Ilyen állapotegyenleteket mutat be az 1.3.1. táblázat. 

A folyadékaktivitási együttható számítására számos módszer létezik, pl. Wilson-, UNIQUAC-, 

NRTL-, Van Laar-egyenletek. Külön meg kell említeni a UNIFAC-egyenletet, ill. módszert, mely egy 

ún. csoportjárulék-módszer. A módszer elve, hogy a molekulák alkotórészeiből építi fel tulajdonsá-

gukat, és állapítja meg folyadékaktivitási együtthatójukat. Így sok esetben olyan elegyek viselkedését 

is tudjuk számolni, becsülni, melyekre nézve nincs mérési adat. 

Az említett módszerek biner párokra állapítják meg a folyadékaktivitási együtthatókat, de azok 

alapján, termodinamikai összefüggésekkel, a többkomponensű elegyek viselkedése is jól számítható. 

A folyadékaktivitási együtthatók számítására mutat be néhány fontosabb módszert az 1.3.2. táblázat. A 

desztilláció műveleti számításának alapjait ideális elegy-mintapéldákon mutatjuk be. A nemideális 

rendszerek egyensúly számítási módszerei részletesen megtalálhatók a szakirodalomban (Kemény, 

1979; Kemény et al. 1991). 
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1.3.1. táblázat. Néhány fontosabb állapotegyenlet 

Egyenlet típusa Egyenlet neve Egyenlet Megjegyzés 

Köbös 

van der Waals 

u = 0, w = 0, α(T) = 1 

Redlich–Kwong 

u = 0, w = 1, α(T) = 1 

Soave–Redlich–Kwong 

u = 0, w = 1 

Peng–Robinson 

u = 2, w = -1 
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  2176,0574,148,0  m  

Nempoláros 

komponensek, 

szénhidrogénelegyek. 

Módosított alakú 

hőfokfüggéssel poláros 

molekulákra is 

kiterjeszthető. 

Virál alapú, 

nemköbös 

Eredeti virálegyenlet ...
32
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RT
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Sűrűség szerinti sorfejtés, 

a paraméterek 

hőfokfüggése szerint sok 

változata ismert. Például 

ilyen az alábbi BWR-

egyenlet is. 

Benedict–Webb–Rubin 2
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Nempoláros 

komponensekre és 

nagyobb sűrűségen is jó 

közelítést adhat. 
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1.3.2. táblázat. Néhány fontosabb aktivitási koefficiens modell 

Modell típusa Modell Megjegyzés 

Redlich–Kister 
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Erősen nemideális 

elegyekre, 

folyadékmegoszlásra is 

UNIQUAC Kvázikémiai közelítés, térfogathányad és felülethányad paraméterekkel  

UNIFAC UNIQUAC-hoz hasonló alakú, csoportjárulék-módszer  
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1.3.1.4. Gőz–folyadék egyensúlyok mérése 

A gőz–folyadék egyensúlyokat a korábbiakban említett módszerek meglehetősen megbízhatóan és 

pontosan számolják. A számítások alapja azonban a megbízható és pontos mérési adatok és fizikai-

kémiai paraméterek ismeretében rejlik. Kizárólag a termodinamikai összefüggések segítségével nem 

tudunk megbízható számításokat végezni, szükség van a pontos mérési adatokra, ill. az azokból 

megállapítható paraméterekre. A termodinamikai összefüggések azonban hasznos segítséget nyújtanak 

ismert adatok extrapolálásában, ill. a biner adatok segítségével többkomponensű elegy viselkedésének 

leírásában. Ezeket a számításokat ma már az ún. folyamatszimulátorokkal végezzük el. Ezek nemcsak 

az 1.3.1. és 1.3.2. táblázatokban bemutatott összefüggéseket, hanem még további lehetséges számítási 

megoldásokat tartalmaznak. Azon kívül magukban foglalják a gőz–folyadék egyensúlyi mérési 

adatokat is, valamint az azok alapján számolt paramétereket, melyeket az egyes állapotegyenletek, ill. 

modellek igényelnek. 

Mindezek ellenére eddig még ki nem mért elegyekre vagy olyan többkomponensű kombinációkra, 

melyekre nincs semmilyen mérési adat, szükség van továbbra is a gőz–folyadék egyensúlyok 

kimérésére. 

Az ilyen jellegű mérésekre alkalmas berendezés elvi vázlatát mutatja be az 1.3.6. ábra. A készülék 

elve a folyamatos cirkuláció. A forrás hatására keletkező gőzöket cirkuláltatják, és visszavezetik a 

folyadékba. Tartós, egyenletes cirkuláció után mind a gőz, mind a folyadék összetétele fokozatosan 

eléri az egyensúlyi állapotnak megfelelő összetételeket, melyek kémiai analízissel meghatározhatók. A 

méréseket, adott nyomáson, különböző folyadék kiindulási összetételekre határozzuk meg, melyek 

alapján az egyensúlyi görbe egyes pontjait meg tudjuk állapítani. Kellő számú mért pont alapján az 

egyensúlyi összefüggés meghatározható. A mért egyensúlyi összefüggés alapján a gőz–folyadék 

egyensúlyok számításához szükséges paraméterek szintén meghatározhatók. 

 

1.3.6. ábra. Gőz–folyadék egyensúlyok mérésére szolgáló berendezés elvi vázlata 

1.3.2. A desztilláció és rektifikálás alapjai 

1.3.2.1. Egyszerű szakaszos desztilláció 

Az egyszerű szakaszos desztilláció a legegyszerűbb desztillációs művelet. Minden kisebb-nagyobb 

gazdaságban rendszeresen végezték évszázadokon keresztül az egyik tipikus mintapéldáját, a 

pálinkafőzést. 



84 Vegyipari műveletek II. Anyagátadó műveletek és kémiai reaktorok 

© Simándi Béla (szerk.), BME www.tankonyvtar.hu 

 

1.3.7. ábra. Egyszerű szakaszos desztilláció sematikus rajza. 

Az egyszerű, szakaszos desztilláció (1.3.7. ábra) kezdetén a teljes rendelkezésre álló anyagmennyi-

séget betöltik az üstbe, majd az üstöt elkezdik fűteni. A fűtés nagyipari körülmények között többnyire 

indirekt gőzfűtés, de kisebb léptékben nyílt láng vagy elektromos fűtés is lehet. A hő hatására a 

folyadék felforr. A keletkező párát folyamatosan elveszik (állandó nyomáson tartják a desztilláló-

készüléket) és lekondenzáltatják. Ez a desztillátum, amelyet egy tartályban (szedő) gyűjtenek. A 

keletkező pára összetétele minden időpillanatban egyensúlyban van az ugyanabban az időpillanatban 

az üstben levő folyadék összetételével. Mindkét összetétel azonban az idő előrehaladtával folyama-

tosan változik, az illékonyabb komponensben szegényedik. Ennek következménye, hogy az elegy 

forráspontja időben folyamatosan emelkedik. Az üstben levő folyadékmennyiség folyamatosan csök-

ken. A desztillációt vagy az előírt üstösszetétel, vagy a minimális átlagos desztillátum-összetétel vagy 

meghatározott mennyiségű desztillátum elérésekor leállítják. Az üstben visszamaradó folyadék a 

maradék. 

Az egyszerű szakaszos desztilláció matematikai leírásakor az alábbi egyszerűsítő feltételezésekkel élünk: 

 az üstben forrásban levő folyadék és a belőle keletkező pára minden időpillanatban 

egyensúlyban van, 

 a pára nem visz magával folyadékcseppeket (a cseppelragadás elkerülhető, ha nem használnak 

túlzottan intenzív fűtést – fontos a fűtési sebesség szabályozása), 

 a pára részlegesen sem kondenzál le a kondenzátorig vezető úton (üst páratere és csővezetékek). 

Az üst és a páravezeték tökéletesen szigetelt (nincs hőveszteség). Ez a harmadik feltételezés az, 

amit a legnehezebb a gyakorlatban megközelíteni. 

A matematikai leírása differenciálegyenleteket igényel az állandósult állapot hiánya miatt, mint hogy 

minden szakaszos művelet időben változó körülményeket jelent. Ezért a desztillációnak ezt a módját 

differenciális desztillációnak is nevezik. 

Írjuk fel az anyag- és komponensmérleget egy elemi időegységre (nagyon rövid időre), amit dt-vel 

jelölünk! A dt idő alatt dV mennyiségű, y összetételű pára keletkezett (ugyanennyi desztillátum, hiszen 

a lekondenzáltatott pára a desztillátum) és az üstben levő folyadék mennyisége is dL-nyivel csökkent. 

A differenciális anyagmérleg: 

dDdVdL  . (1.3.20) 

A V, L, D betűk a megfelelő anyagmennyiségeket (mol) jelölik. 

Differenciális komponensmérleg (t időpillanatban az üst összetétel x, t+dt időpillanatban x-dx): 

ydVdxxdLLxL  ))(( , (1.3.21) 
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ydVdxdLdxLxdLxLxL  . (1.3.22) 

A dL·dx értéke olyan kicsi, hogy elhanyagolható. 

ydVdxLxdL 0 . (1.3.23) 

Ha behelyettesítjük az anyagmérlegből, hogy dV = dL: 

ydLdxLxdL 0 , 

)( xydLdxL  , 

L

dL

xy

dx



. (1.3.24) 

Ha az egyenlet mindkét oldalát integráljuk (a t0 és a t1 időpillanatban fennálló üstbeli anyagmennyiség-, 

illetve összetételhatárok között): 
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 . (1.3.25) 

Az (1.3.25) egyenlet a Rayleigh-egyenlet. Az egyenletben szereplő x és y egyensúlyi folyadék- és 

gőzösszetételeket jelentenek. Tehát, ha az y(x) függvény kifejezhető egyenletként (ez lényegében az 

egyensúlyi diagram), akkor a bal oldal integrálása analitikusan is elvégezhető. Ha az egyensúlyi görbe 

csak mérési eredmények formájában áll rendelkezésre, vagy az y(x) összefüggés bonyolult, az 

integrálást numerikus módszerrel el lehet végezni (pl. trapézmódszer). 

Ha feltételezhető, hogy a relatív illékonyság (1.3.6 egyenlet) állandó, akkor 

1)1( 
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. (1.3.26) 

Behelyettesítve az (1.3.25) egyenletbe, majd elvégezve az integrálást és alkalmas formára rendezve az 

egyenletet: 
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. (1.3.27) 

Sok biner elegy esetében, amikor az összetétel az egyensúlyi görbe középső szakaszára esik, az 

állandó relatív illékonyság feltételezése megengedhető egyszerűsítés. A számolások között mintapéldát 

is találhat. Írjuk fel a teljes anyagmérleget a desztilláció kezdete és vége közti időre (t0 és t1 közti 

időtartamra): 

DLL  10 . (1.3.28) 

Teljes komponensmérleg: 

DxDxLxL  1100 , (1.3.29) 

ahol Dx  az átlagos desztillátum-összetétel. 
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Szakaszos desztillációval – elvileg – bármilyen tisztaságú terméket elő lehet állítani a maradékban 

(1.3.8. ábra, 1.3.1. animáció). Valójában azonban ez szinte a teljes elegy elpárologtatását jelentené, 

ami nagyon rossz termék/betáplálás arányt és nagy energiaigényt jelent – már ha az előírt 

terméktisztaságot nehéz elérni. A desztillátumot különböző frakciókba lehet gyűjteni, amelyek adott 

forrpont-intervallumhoz tartoznak. Ezek a frakciók ismételt lepárlással tovább finomíthatók. Az 

egyszerű szakaszos desztillációt általában nem túl szigorú minőségi követelmények és/vagy 

előtisztítás esetén alkalmazzák. 

  

1.3.8. ábra. Az egyszerű szakaszos desztillációval elérhető maradék tisztaság. Egyensúlyi görbe és 

T(x,y) diagram 

 

1.3.1. animáció. A szakaszos desztilláció folyamata 

1.3.2.2. Folyamatos egyensúlyi desztilláció 

A folyamatos egyensúlyi desztilláció egy egyensúlyi fokozatnak megfelelő, állandósult állapotban 

üzemeltetett desztillációs művelet, amikor a betáplálást részlegesen elpárologtatják. A keletkező 

folyadék (a maradék) és a pára (desztillátum) egymással egyensúlyban vannak, azaz az x és y 

összetételek az egyensúlyi görbe egyetlen pontjának koordinátái. A forrási hőmérséklet a desztilláció 

alatt állandó. A műveletnek alapvetően háromféle gyakorlati megvalósítása van. A folyamatos 

egyensúlyi desztilláció, az ún. flash desztilláció és a részleges kondenzáltatáson alapuló folyamatos 

desztilláció folyamatábrái az 1.3.9., 1.3.10. és 1.3.11. ábrán láthatóak. 

 




1.3. Desztilláció 87 

© Mizsey Péter, Simándi Béla, Székely Edit, BME www.tankonyvtar.hu 

 

1.3.9. ábra. A folyamatos egyensúlyi desztilláció állandó nyomáson 

Az 1.3.9. ábrán látható készülékbe folyamatos, állandó F mólárammal táplálják be az xF összetételű ki-

indulási elegyet. Az üst duplikált falú, amit vízgőzzel fűtenek. A keletkező kondenzvíz a kondenz-

edényen keresztül távozik. A fűtési sebesség a gőznyomással szabályozható. Kisebb méretben (és nem 

tűzveszélyes elegyeknél) elektromos fűtést is alkalmaznak. A hő hatására az üstben levő folyadék-

mennyiség folyamatosan forrásban van. Az állandósult állapot fenntartásához a hőmérsékletet állan-

dóan tartják, illetve az állandó folyadékszintet az üstben, egyszerű esetben, túlfolyóval lehet biztosí-

tani, de a gyakorlatban többnyire szintszabályzást alkalmaznak. A túlfolyón keresztül távozó folyadék, 

amelynek az összetétele (x) megegyezik az üst bármely pontján mérhető összetétellel (a forrás miatt az 

üstben levő folyadék tökéletesen kevertnek tekinthető), a maradék mólárama L. A folyamatosan 

távozó V móláramú, y összetételű pára a desztillátum, ami kondenzáltatás után külön tartályban 

összegyűjthető. A nyomás a készülékben a betáplálástól a páraelvételig–kondenzáltatásig állandó, 

többnyire atmoszférikus. Amennyiben egy rektifikáló kolonna részleges visszaforraló üsttel szerelt, 

akkor ez a külső visszaforraló üst megfelel egy az 1.3.9. ábrán bemutatott folyamatos egyensúlyi 

desztillációnak. 

A nyomás változásának fontos szerepe van a flash desztillációnál (1.3.10. ábra). A betáplálást (F, xF) 

egy hőcserélőben, a P1 nyomáson az összetételre jellemző forrpont alatti hőmérsékletig, felmelegítik, 

tehát a folyadék nem forr fel a hőcserélőben. Ezután egy nyomáscsökkentő szelepen keresztül kisebb 

nyomású térbe engedik (P2), ami adiabatikus nyomáscsökkentésnek tekinthető. A P2 nyomás többnyire 

atmoszférikus. Az előmelegítési hőmérsékletet úgy kell megválasztani, hogy a P2 nyomáson a 

folyadék már túlhevített legyen, beleértve a Joule–Thomson-effektus által elvont hő miatti 

hőmérséklet-csökkenést is, ezért önelpárologtatás történjen. Az elpárolgott gőzt (V, y) és folyadékot 

(L, x) toronyban vagy ciklonban elválasztják. 

 

1.3.10. ábra. Flash desztilláció nyomáscsökkentéssel 
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1.3.11. ábra. Folyamatos egyensúlyi desztilláció részleges kondenzáltatással 

Folyamatos egyensúlyi desztillációnak tekinthetjük az 1.3.11. ábrán bemutatott elválasztási megoldást 

is. Ebben az esetben a betáplálás (F, xF) gőz-halmazállapotú, teljes egészében, amit részlegesen 

kondenzáltatnak. A részleges kondenzáció során keletkező egyensúlyi gőz–folyadék elegyet a flash 

desztillációnál is alkalmazott fázisszeparátorok (torony, ciklon) egyikében elválasztják. 

Megjegyzés 

Elvileg a mérlegegyenletek tömegáramokkal és tömegtörtekkel is felírhatóak lennének, de a desztil-

láció matematikai, műveleti leírásánál általában móláramokat és móltörteket használ a szakirodalom. 

A továbbiakban, hacsak külön fel nem tüntetjük, az anyagáramok móláramot, az összetételek móltörtet 

jelentenek. 

Írjuk fel a folyamatos egyensúlyi desztilláció mérlegegyenleteit! 

A készülékek állandósult állapotban üzemelnek, azaz sem az áramok, sem az összetételek időbeli 

változását nem kell feltételeznünk. 

Teljes anyagmérleg: 

VLF  . (1.3.30) 

Komponensmérleg (az illékonyabb komponensre vonatkoztatva): 

yVxLxF F  , 

ahol x és y egyensúlyi folyadék és gőzösszetételek. (1.3.31) 

Mivel a folyamatos egyensúlyi desztilláció egy egyensúlyi fokozatnak felel meg (hiszen egymással 

egyensúlyban levő összetételű termékek keletkeznek), nem lehet tetszőleges összetételű termékeket 

előállítani. Határozzuk meg az elérhető legnagyobb gőzösszetételt és a legkisebb folyadék-összetételt! 

x
V

VF
x

V

F

V

xLxF
y F

F 



 , (1.3.32) 

FV 0 . 

Ha V ≈ 0 határértéket tekintjük (szinte semmit sem párologtatunk el, csak 1-1 csepp desztillátum 

keletkezik, akkor x ≈ xF, tehát az elméletileg elérhető legnagyobb desztillátum-összetétel az 

betáplálással egyensúlyi összetétel (1.3.12. ábra, yF = ymax). 

Ha V ≈ F határértéket tekintjük 

FF xx
F

x
F

F
y 

0
, (1.3.33) 

a pára összetétele megegyezik a betáplálással és az ezzel egyensúlyi folyadék-összetétel a minimális 

érték, az xmin. Ebben az esetben szinte a teljes betáplált mennyiséget elpárologtatjuk és csak egészen 

csekély mennyiségű a maradék. 
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Valós esetben a desztillátumáramot (V) 0 és F közötti értékre állítják be. Ekkor az (1.3.32) egyenlet 

által meghatározott egyenes és az egyensúlyi görbe metszéspontja a munkapont (1.3.12. ábra). Az 

egyenest legegyszerűbb úgy ábrázolni az egyensúlyi diagramon, hogy egy ismert pontja az (xF;xF) 

koordinátájú pont az átlón (végezze el a behelyettesítést!) és a meredeksége 
V

VF 
azaz 

V

L
. 

 

1.3.12. ábra. A folyamatos egyensúlyi desztilláció megvalósíthatósági tartománya az egyensúlyi 

diagramon ábrázolva 

A folyamatos egyensúlyi desztillációval kapcsolatos gyakorlópéldák megtalálhatóak az 1.10. 

fejezetben. 

1.3.2.3. Folyamatos rektifikálás 

A rektifikálás a folyadékelegyek elválasztásának leggyakoribb alapművelete. A rektifikáló kolonnákat 

folyamatos üzemben, állandósult állapotban üzemeltetik. Elterjedten használják a kőolaj-feldolgozás 

során, tiszta oldószerek előállításában, illetve oldószer-regeneráláskor, etanolgyártásban stb. 

A folyamatos egyensúlyi desztillációnál láttuk, hogy egy folyadékelegy részleges elpárologtatásával a 

visszamaradó folyadék az illékonyabb komponensben szegényedik. Ha ezt a folyadékot egy újabb 

egyensúlyi fokozatba vezetjük, a maradék koncentrációja tovább csökken (1.3.13.a ábra). A részleges 

elpárologtatás többszöri ismétlésével a maradék koncentráció közelít a tiszta, kevésbé illékony 

komponenshez (miközben egyre kevesebb lesz a folyadék mennyisége). Az egyensúlyi desztillációban 

kapott gőzfázis többszöri részleges (parciális) kondenzációjával a megmaradó gőz összetétele 

(1.3.13.b ábra) közelít a tiszta, illékony komponenshez (ennek a fázisnak a mennyisége is csökken az 

ismételt kondenzáció miatt). Ha a többszöri részleges elpárologtatást és részleges kondenzációt egy 

folytonos ellenáramú műveletben valósítják meg, a műveletet rektifikálásnak nevezik. 
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1.3.13. ábra. Többfokozatú egyensúlyi elválasztás: a) többszöri részleges elpárologtatás, b) többszöri 

részleges kondenzáltatás 

Az 1.3.14. ábrán látható egy rektifikáló oszlop (torony, kolonna) és a kapcsolódó részek általános 

folyamatábrája. A rektifikálás folyamatos, állandósult állapotban üzemeltetett vegyipari művelet. Az 

elméleti és matematikai leírásában csak az állandósult állapottal foglalkozunk. Felhívjuk azonban a 

figyelmet, hogy a tervezés során az elegyek ideálistól való eltérése, a felfutási szakasz (beindítás), a 

leállítás, illetve a rendszer folyamatos stabil üzemeltetése számos további, itt nem tárgyalt megfon-

tolást is igényel. Az itt ismertetett leírás (beleértve az 1.10. fejezetben bemutatott tervezési mintapéldát 

is) csak első, közelítő számításokra alkalmas. 

 

1.3.14. ábra. Egy rektifikáló kolonna sematikus rajza 

A kolonna betáplálása (F a móláram (mol/s), xF az összetétel móltörtben, az illékonyabb komponensre 

vonatkoztatva) folyadék-, gőz- vagy vegyes halmazállapotú lehet. Leggyakrabban közel forrponti 

folyadék, ennek okát a későbbiekben látjuk be. Két termék elvétele történik, a kolonna fejterméke a 
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desztillátum (D móláram (mol/s), xD összetétel) és a fenékterméke a maradék (W móláram (mol/s) és 

xW összetétel). Az oszlop betáplálás feletti részét dúsító vagy rektifikáló oszloprésznek, a betáplálás 

alatti részét szegényítő vagy kihajtó/kigőzölő oszloprésznek is nevezik. Az oszlop belsejében tányérok 

vagy töltet helyezkedik el. Ennek a célja az, hogy a felfelé szálló gőz és a lefelé csorgó folyadék 

között intenzív érintkezést biztosítson, hiszen a desztilláció lényege, hogy a folyadék- és gőz-

halmazállapotú elegyek összetétele az egyensúly elérésének irányában változik. A legelterjedtebb 

tányértípusokat és a jellemző tölteteket a vonatkozó fejezetekben ismerhetik meg. Ne felejtse el, hogy 

a tányérok, illetve töltetek feladata a két fázis, a folyadék és a pára intenzív érintkeztetése! 

1.3.2.3.1. Az elméleti tányérszám meghatározása 

A rektifikálás alap-törvényszerűségeinek tárgyalásánál tányéros oszlopot vizsgálunk. Egy szitatányér 

működését szemlélteti az 1.3.15. ábra és az 1.3.2. animáció. A felülről (az előző tányérról) lecsurgó 

folyadék egy túlfolyón keresztül érkezik a tányérra, amelyen keresztbe áramlik, és a szemközti 

túlfolyón keresztül lecsurog az alatta lévő tányérra. A következő tányérról, alulról érkező gőz a szita 

lyukain keresztül belép a folyadékba, átbuborékol azon. Az átbuborékolás intenzív keveredést idéz elő, 

és eközben a gőz részlegesen kondenzál. A kondenzációs hőjét átadja a folyadéknak, amely 

részlegesen elpárolog. Az anyagátadás eredményeként a tányért elhagyó gőz az illékonyabb 

komponensben dúsul, míg a tányérról lecsurgó folyadék az illékonyabb komponensben szegényedik. 

Ha a két fázis érintkezése elég nagy felületen történik és az érintkezési idő elég nagy, akkor beáll a 

fázisok közötti egyensúly. A hőmérséklet az adott összetételű folyadék forráspontja. 

 

1.3.15. ábra. A szitatányér működése 

Ahhoz, hogy mindkét oszloprész működjön, mindkét oszloprészben, tehát a betáplálás alatt és felett is 

mindkét fázisnak (gőz és folyadék) minden tányéron (vagy a töltet minden részén) érintkeznie kell, 

tehát jelen kell, hogy legyen. Ezért az oszlop tetején feltétlenül szükséges folyadék-visszavezetés, ez a 

reflux, ami a lekondenzáltatott pára egy része. A reflux éppen ezért általában forrponti folyadék. Az 

oszlop alján gőz-halmazállapotú elegy biztosítása szükséges az alsó oszloprész működéséhez, ezt a 

célt szolgálja az üst. (Figyelje meg ezeket az áramokat az 1.3.14. ábrán!) Az üst lehet teljes, vagy 

részleges visszaforraló, az 1.3.16. ábrán látható a kétféle üstkialakítás. A teljes visszaforraló üst 

alkalmazása esetén a maradékot az oszlop aljából veszik el. A részleges visszaforraló üst egy 

folyamatos egyensúlyi desztillációs művelet, önmagában is egy egyensúlyi fokozat. 

  

1.3.16. ábra. A teljes és a részleges visszaforraló üst összehasonlítása. 

Szigorúan véve, ha az oszlop tökéletesen szigeteltnek tekinthető, akkor egy helyen történik fűtés (az 

üstben) és egy helyen hűtés (a kondenzátorban). A kis átmérőjű oszlopokban ez a feltétel gyakran nem 

teljesíthető, de a számolások és a rektifikálás leírása során tökéletesen szigeteltnek tekintjük az 

oszlopot. Azt is feltételezzük, hogy a kondenzátor totálkondenzátor (minden párát lekondenzáltat) és 

csak a párolgáshőt vonja el (nem hűti túl a kondenzáltatáskor keletkező folyadékot). 
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Írjuk fel a mérlegegyenleteket a teljes rektifikáló oszlopra! 

Teljes anyagmérleg: 

WDF  . (1.3.34) 

Komponensmérleg (az illékonyabb komponensre vonatkoztatva): 

WDF xWxDxF  . (1.3.35) 

Hasonló módon felírhatjuk a mérlegegyenleteket egy tányérra, mondjuk az n-edik tányérra (A 

tányérok számozását az oszloprészekben felülről kezdjük. Az általános tányért a rektifikáló 

szakaszban n-nel, a kigőzölő oszloprészben m-el jelöljük. A jelölések könnyen megérthetőek az 

1.3.17. ábra alapján): 

Az n-edik tányér anyagmérlege: 

nnnn LVLV   11 . (1.3.36) 

Az n-edik tányér komponensmérlege (az illékonyabb komponensre vonatkoztatva): 

nnnnnnnn xLyVxLyV   1111 . (1.3.37) 

Az (1.3.37) egyenlet jobb oldalán szereplő xn és yn a tányérról távozó folyadék-, illetve páraáramok 

összetételei, így ideális tányér esetén (olyan tányér, amelyen valóban beáll a termodinamikai 

egyensúly) egymással egyensúlyi összetételek (egy pont koordinátái az egyensúlyi görbén). 

A rektifikálás számításához a következő egyszerűsítő feltevéseket vezetjük be: 

 Az oszlop adiabatikusan működik (az oszlop jól van szigetelve, ezért nincs hőveszteség). 

 A komponensek elegyítésénél felszabaduló hő (elegyítési hő) elhanyagolható. 

 Az oszlopban végbemenő felmelegedési és lehűlési entalpiaváltozások elhanyagolhatók a 

párolgáshőhöz viszonyítva. A rektifikálás lényegéhez tartozik, hogy az egyes tányérokon, az 

összetételnek megfelelően változik az elegy forrpontja. A hőmérséklet felülről lefelé haladva 

növekszik. Így a különböző magasságokban a folyadékoknak és a gőzöknek is változik az 

entalpiája. Ez a változás akkor lesz elhanyagolható, ha az oszlop alja és teteje között kicsi a 

hőmérséklet-különbség. 

 A komponensek moláris párolgáshője egyenlő. Az 1.3.3. táblázatban néhány komponens molá-

ris párolgáshőjét adtuk meg, amelyből látható, hogy a közelítés számos esetben elfogadható. 

A fenti feltételek teljesülése esetén az elegy párolgáshője független az összetételtől, és egy mol 

lekondenzálódó pára egy mol folyadékot párologtat el. Következésképpen a gőz- és folyadék-

móláramok oszloprészenként állandók. Ezt a feltételt hívják az állandó moláris párolgás és állandó 

moláris túlfolyás tételének. (Az irodalomban Lewis-feltételnek is nevezik.) Valójában az állandó 

moláris párolgás és túlfolyás tételének felhasználása az, ami miatt a desztilláció számításakor az 

anyagmennyiségeket mólban, az összetételeket móltörtben fejezzük ki. 
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1.3.3. táblázat. Hasonló szerkezetű anyagok moláris párolgáshője (Perry, 1969) 

Név  Atmoszférikus forrpont (C) Moláris párolgáshő (kJ/mol) 

n-hexán 68,7 29,04 

izohexán 60,2 27,74 

n-heptán 98,4 32,08 

n-oktán 125,7 35,00 

n-dekán 174 37,42 

benzol 80,1 30,79 

toluol 110,8 33,49 

etil-benzol 136,2 36,00 

m-xilol 139,3 36,45 

fenol 181,4 45,08 

m-krezol 202,8 46,05 

anilin 184,1 41,91 

metil-alkohol 64,7 35,25 

etil-alkohol 78,4 39,40 

propil-alkohol 97,8 41,36 

izopropil-alkohol 82,5 40,07 

butil-alkohol 117,0 43,84 

izobutil-alkohol 107,0 42,85 

metil-acetát 57,1 30,42 

etil-acetát 77,1 32,33 

propil-acetát 101,6 34,32 

butil-acetát  35,90 

víz 100,0 40,65 
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1.3.17. ábra. Egy rektifikáló kolonna belső és külső anyagáramai. 

Ha igaz az állandó moláris túlfolyás tétele, azaz egy mol lekondenzálódó pára egy mol folyadékot 

párologtat el, akkor 

VVVV n  ...21 , (1.3.38) 

ahol n bármely felső oszloprészbeli tányér száma lehet. 

(A tányérokat felülről lefelé számozzuk, a reflux az első tányérra folyik vissza.) 

Ha (1.3.38) igaz és bármely tányérra felírható, akkor 
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LLLLL n  ...210 , (1.3.39) 

ahol n bármely felső oszloprészbeli tányér száma lehet és L0 a reflux mólárama. 

Az állandó moláris anyagáramok az alsó oszloprészre is felírhatók, ahol a pára áramot V  -vel, a 

folyadék áramot L -vel jelöljük. A betáplálás, a hőállapotától függően, megváltoztatja az 

anyagáramokat az oszlopban. Jelölje q a betáplálás hőállapotát! A számláló az entalpiaigény (fajlagos 

energiaigény), amit a betáplálás telítettgőz-állapotba hozásához be kell fektetni, a nevező pedig az 

elegy párolgáshője. A q dimenziómentes: 

F

FF hH
q




 , (1.3.40) 

ahol HF az xF összetételű telített gőz fajlagos entalpiája (J/mol), hF a betáplálás fajlagos entalpiája 

(J/mol), F  pedig az xF összetételű elegy párolgáshője (J/mol). 

Az 1.3.4. táblázatban gyűjtöttük össze a q lehetséges értékeit és azok jellemzését. 

1.3.4. táblázat. A betáplálás halmazállapota és a q értéke közötti összefüggés 

Sorszám A betáplálás halmazállapota és 

jellemzője 

hF q 

1. forráspont alatti folyadék, ún. hideg 

folyadék 
hF < HF - F  1 < q 

2. forrponti folyadék hF = HF - F  q = 1 

3. gőz és folyadék keverék, belátható, 

hogy q értéke a folyadékhányad-

értékkel azonos 

hF = HF–q· F r 0 < q < 1 

4. telített gőz hF = HF q = 0 

5. túlhevített gőz (olyan gőz, amely 

magasabb hőmérsékletű, mint a 

kondenzációs hőmérséklete) 

hF > HF q < 0 

Írjuk fel az anyagmérleget arra a tányérra (legyen a száma f) amelyikre a betáplálás történik! 

ffff LVFLV   11 . (1.3.41) 

Majd vegyük figyelembe, hogy a két oszloprészt a betáplálási tányér kapcsolja össze. Az oszloprészek 

móláramaival az (1.3.41) mérleg a következő formára alakítható: 

LVFLV  . (1.3.42) 

Látható, hogy a betáplálás megváltoztatja a V és L anyagáramokat az oszlopban. De igaz-e ez mind a 

V, mind az L anyagáramra minden esetben? 

A gőz–folyadék vegyes betáplálás esetén a folyadékhányad (q) a lecsurgó folyadékhoz, a gőzhányad 

(1-q) a felszálló gőzhöz adódik. 

Folyadékáramokra: 

FqLL  . (1.3.43) 

A gőzáramokra: 

FqVV )1(  . (1.3.44) 
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A McCabe–Thiele-féle tányérszerkesztés 

A McCabe–Thiele-féle tányérszerkesztési módszerrel az elválasztás megvalósításához szükséges 

elméleti tányérszámot kapjuk meg. Elméleti tányér egy olyan elválasztási egység, amelyből a távozó 

anyagáramok egymással egyensúlyban vannak. 

A grafikus módszer biner elegy esetében alkalmazható, és szükség van az elegy egyensúlyi görbéjére. 

Ahhoz, hogy a szerkesztést egy egyensúlyi diagramon elvégezhessük, feltételeznünk kell, hogy a 

tányérokon a nyomásesés elhanyagolható (emlékezzen vissza, a T(x), T(y) és így az y(x) görbék 

lefutása függ a nyomástól!). 

Az 1.3.17. ábra részletesen mutatja a rektifikáló oszlop belső és külső anyagáramait. Írjuk fel az 

anyag- és komponensmérleget a felső oszloprészre és az alsó oszloprészre külön-külön, majd 

rendezzük y-ra az egyenleteket! Az 1.3.17. ábrán piros szaggatott vonalakkal jelöltük a 

mérlegegyenletek felírásának határait. A felső oszloprész teljes anyagmérlege és az illékonyabb 

komponens mérlegegyenlete az állandó moláris párolgás és állandó moláris túlfolyás feltételezéssel a 

következőképpen írható fel: 

DLV  , (1.3.45) 

Dnn xDxLyV  1 . (1.3.46) 

Ebből fejezzük ki 1ny  koncentrációt és V  helyére helyettesítsük az (1.3.45) anyagmérleget. 

DnDnn x
LD

D
x

DL

L
x

V

D
x

V

L
y 





1 . (1.3.47) 

Vezessük be az L/D hányadost, amelyet refluxaránynak nevezünk, és R-rel jelöljük! Ekkor az (1.3.47) 

egyenlet az alábbi formára hozható: 

11
1







R

x
x

R

R
y D

nn . (1.3.48) 

Az (1.3.48) egyenlet a felső munkavonal egyenlete, amit általánosított formában, az (1.3.48.a) 

egyenlet szerint szoktak felírni. A munkavonal az egyensúlyi diagramon egy egyenes, amelynek 

meredeksége )1/( RR  és tengelymetszete )1/( RxD . Ha Dn xx   akkor az (1.3.47) egyenletből 

Dn xy 1 , tehát az egyenes az Dx  értéknél metszi a diagram átlóját. 

Dx
R

x
R

R
y 







1

1

1
. (1.3.48a) 

Az előzőekhez hasonlóan az alsó oszloprészre is felírhatjuk a teljes anyagmérleget és a 

komponensmérleget: 

WVL  '' , (1.3.49) 

Wmm xWyVxL  1' . (1.3.50) 

A komponensmérlegből fejezzük ki 1my  értékét. 

Wmm x
V

W
x

V

L
y 

''

'
1 . (1.3.51) 

Az (1.3.51) egyenlet az alsó munkavonal egyenlete, amit általánosított formában, az (1.3.51.a) 

egyenlet szerint szoktak felírni. Könnyen beláthatjuk, hogy az alsó munkavonal az Wx  értéknél metszi 

a diagram átlóját (ha Wm xx   akkor Wm xy 1 ). Figyelem! A munkavonal-egyenletekben y és x nem 

egyensúlyi összetételek, a munkavonalak az egymás mellett elhaladó anyagáramok összetételei között 

teremtenek kapcsolatot! 

Wx
V

W
x

V

L
y 

''

'
. (1.3.51a) 
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A szerkesztés elve, hogy az egyensúlyi diagramon ábrázoljuk a munkavonalakat, majd az (xD;xD) 

koordinátájú pontból kiindulva a munkavonal és az egyensúlyi görbe közötti lépcsőszerkesztéssel 

meghatározzuk a szükséges elméleti tányérszámot. 

A felső munkavonal megszerkesztéséhez (1.3.48 egyenlet) ismerni kell a desztillátum-összetételt 

(többnyire követelményként adott vagy a komponensmérlegből kifejezhető), illetve a refluxarányt. A 

refluxarány értékére nézve alulról korlátos, nagyobb kell, hogy legyen, mint a minimális refluxarány 

(ld. később). (Általában az alkalmazott refluxarány a minimális refluxarány másfél–kétszerese.) A 

felső munkavonal átmegy az (xD;xD) ponton az y tengelymetszete az (xD/(R+1)), így könnyen 

ábrázolható. 

Az alsó munkavonal áthalad az (xW;xW) koordinátájú ponton. Meredeksége és így y tengely metszete 

azonban függ a betáplálás hőállapotától (1.3.52 egyenlet). 








 Dx

FqV
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FqDR

W
x

FqDR
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)1()1()1()1(
. (1.3.52) 

A betáplálás helye az alsó és felső oszloprészt kapcsolja össze. A betáplálási tányér az alsó és felső 

oszloprészhez is tartozik, ebből következően a munkavonalak is itt metszik egymást. A munkavonalak 

lehetséges metszéspontjainak meghatározásához használjuk az (1.3.48a) és (1.3.51a) általános 

egyenleteket. 

Az alsó oszloprészre: 

WxWxLyV  . (1.3.53) 

A felső oszloprészre: 

DxDxLyV  . (1.3.54) 

Vonjuk ki az (1.3.54) egyenletet (1.3.53)-ból: 

DW DxWxxLLyVV  )()( . (1.3.55) 

Helyettesítsük az alsó oszloprész anyagáramait a hőállapotuknak megfelelően ( qFLL   és 

FqVV )1(  ), és az egész oszlopra felírt komponensmérleget figyelembe véve rendezzük az 

egyenletet: 

Fx
q

x
q

q
y 







1

1

1
. (1.3.56) 

A kapott összefüggés egy egyenes az egyensúlyi diagramon, amelyet q-vonalnak neveznek. Könnyen 

felismerhetjük, hogy a q-vonal az egyensúlyi diagram átlóját az ( FF xx , ) pontban metszi (ha Fxx   

akkor Fxy  ). A q-vonal, az alsó és a felső munkavonal egy pontban metszi egymást. A q-vonal 

megszerkesztése egyszerű, ezért a felső munkavonal behúzása után a q-vonalat szerkesztjük meg úgy, 

hogy tudjuk, hogy áthalad az (xF;xF) koordinátájú ponton és a meredeksége (q/(q-1)). A q-vonal és a 

felső munkavonal metszéspontját összekötjük az (xW;xW) koordinátájú ponttal, ez kiadja az alsó 

munkavonalat. A betáplálás hőállapota szerint (ld. 1.3.4. táblázat) a q-vonal meredeksége eltérő 

tartományokba esik, ezeket szemlélteti az 1.3.18. ábra. 
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1.3.18. ábra. A q-vonal tartományai a betáplálás hőállapota szerint: (1 < q) forrpont alatti folyadék, 

(q = 1) forrponti folyadék, (0 < q < 1) gőz–folyadék keverék, (q = 0) telített gőz,(q < 0) túlhevített gőz 

A munkavonalak megszerkesztése után elvégezzük a lépcsőzést az alábbi módon. Az (xD;xD) 

koordinátájú pontból vízszintes vonalat húzunk az egyensúlyi görbéig. Az egyensúlyi görbe elérésekor 

függőleges vonalat húzunk a felső munkavonalig, majd ismét vízszintest az egyensúlyi görbéig. A 

szerkesztést azonos módon folytatjuk, amíg el nem érjük a munkavonalak és a q-vonal 

metszéspontjának megfelelő x értéket. Innentől kedve a függőleges vonalakat az alsó munkavonalig 

húzzuk, és az alsó munkavonaltól indítjuk a vízszintes vonalakat az egyensúlyi görbéhez. A 

lépcsőszerkesztést addig folytatjuk, amíg el nem érjük vagy meg nem haladjuk az előírt xw összetételt. 

Ha megszámoljuk, hogy hányszor érintettük a szerkesztés során az egyensúlyi görbét, megkapjuk az 

elválasztáshoz szükséges elméleti tányérszámot. A betáplálási tányér az, ahol a felső munkavonalról 

áttértünk az alsó munkavonalra. Az elméleti tányérszám meghatározásának lépései grafikus 

szerkesztéssel: 

 Felrajzoljuk az egyensúlyi diagramot. 

 Az (1.3.48) egyenlet alapján az egyensúlyi diagramba berajzoljuk a felső oszloprész 

munkavonalát (egyenest húzunk a (0; )1/( RxD ) és az ( DD xx ; ) pontokhoz). 

 Az ( FF xx ; ) pontból meghúzzuk a q-vonalat, amelynek meredeksége (q/(q-1)). 

 A q-vonal és a felső oszloprész munkavonalának metszéspontját összekötjük az ( WW xx ; ) 

ponttal. Ez az egyenes lesz az alsó oszloprész munkavonala. 

 Az ( DD xx ; ) pontból kiindulva lépcsőket szerkesztünk az egyensúlyi görbe és a munkavonal 

között. A munkavonalak metszéspontjánál a felső munkavonalról áttérünk az alsó 

munkavonalra. 

A szerkesztést összefoglalja az 1.3.19. ábra, illetve a menete részletesen megtekinthető az 1.3.2 

animációban. 
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1.3.19. ábra. Az elméleti tányérszám McCabe–Thiele- féle (1925) meghatározása szerkesztéssel 

 

1.3.2. animáció. McCabe–Thiele-módszer tányéros rektifikáló kolonna számításánál 

 

1.3.3. animáció. Az ideális tányérról távozó gőz–folyadék összetétel párok és a tányérszerkesztés 

megfeleltetése 

A refluxarány 

A rektifikáló oszlop tetején távozó V pára a kondenzátorban lekondenzál, majd kétfelé osztják. A 

refluxot, L mólárammal, visszavezetik az oszlop tetejére, az első tányér fölé, és a desztillátumot (a 

terméket), D mólárammal elvezetik. Az L/D arány a refluxarány. Matematikailag ez az arány 0 és 

végtelen között változhat, azonban korábban már végiggondoltuk, hogy folyadék-visszatáplálás nélkül 

a felső oszloprész egyáltalán nem működne. Milyen hatással van a felső munkavonalra a refluxarány 

csökkentése? Nézzük meg megint az (1.3.48) egyenletet, a felső munkavonal egyenletét. Ha R értéke 

csökken, a felső munkavonal y tengelymetszete egyre nő (a munkavonal meredeksége csökken). 

Abban az esetben, ha a q-vonal és a felső munkavonal metszéspontja már az egyensúlyi görbére esik, 

végtelen elméleti tányérszámot kapunk egy előírt elválasztásra, és még akkor sem érjük el az előírt 

maradék-összetételt, mert a lépcsőszerkesztéssel végtelen számú tányért kapunk, és nem tudunk a 

felső oszloprész munkavonaláról átlépni az alsóra (szemléltetésért nézze meg a 1.3.2 animáció 

minimális refluxarányt bemutató részét!). Minimális refluxaránynak (Rmin) nevezzük azt a 

refluxarányt, amelynél a q-vonal és a felső munkavonal metszéspontja éppen az egyensúlyi görbére 

esik. Az előírt elválasztás csak ennél nagyobb refluxarány-értékkel valósítható meg, általában a 

minimális refluxarány másfél–kétszeresével üzemeltetik az oszlopokat. 
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A minimális refluxarányt grafikusan a legegyszerűbb meghatározni. A q-vonal és az egyensúlyi görbe 

metszéspontját össze kell kötni az (xD;xD) koordinátájú ponttal, majd az egyenest meghosszabbítva 

leolvasni az y tengely metszetet, ami az xD/(Rmin+1) értéknek felel meg (1.3.20. ábra). Ebből az Rmin 

értéke kiszámítható. Az ehhez az állapothoz tartozó felső munkavonal meredeksége (  1minmin RR ) 

is megadja a minimális refluxarány értékét. A módszert részletesen bemutatja az 1.3.2 animáció 

vonatkozó része. 

 

1.3.20. ábra. A minimális refluxarány grafikus meghatározása 

 

1.3.21. ábra. A minimális refluxarány grafikus meghatározása érintőszerkesztéssel 

Az 1.3.21. ábra egy különleges alakú gőz–folyadék egyensúlyú elegyet mutat. Ha az 1.3.20. ábrán 

bemutatott meghatározást követnénk, akkor a felső munkavonal metszené az egyensúlyi görbét, és 

kilépne a munkavonal és az egyensúlyi görbe által körülhatárolt területről. Ennek nem lenne 

művelettani értelme. Ilyenkor a minimális refluxarányhoz tartozó felső oszloprész munkavonala az 

1.3.21. ábrán látható érintő lesz. 

A fenti gondolatmenet alapján azt is megállapíthatjuk, hogy csak akkor valósítható meg a rektifikálás, 

ha a hármas metszéspont az egyensúlyi görbe és az átló közt helyezkedik el (tehát nem is érinti 

azokat), és a munkavonalak sem lépnek ki ebből a területből. 

Az 1.3.20. ábrán bemutatott egyensúlyi görbénél (közel ideális elegyekre jellemző egyensúlyi 

diagram) a minimális refluxarányt meghatározhatjuk analitikusan is a fentiek alapján. Ehhez 

ismernünk kell a metszéspont értékeit (ymin, xmin). Mivel a felső munkavonal iránytangense: 
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 , (1.3.57) 

amiből 
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 . (1.3.58) 

Ha az R értékét növeljük, határértékben a végtelen refluxarányhoz jutunk. Ekkor nem keletkezik 

desztillátum, a lekondenzáltatott párát teljes egészében visszavezetik az oszlopra, tehát V=L. Ekkor 

nincs betáplálás és maradékelvétel sem. Ezt az üzemeltetési módot teljes refluxban való 

üzemeltetésnek hívjuk, és arra alkalmas, hogy meghatározzuk egy rendelkezésre álló oszlop elválasztó 

képességét. Ha egy számítás során előírták mind a desztillátum, mind a maradék összetételét, a 

végtelen refluxarányhoz tartozó elméleti tányérszám meghatározása (ez az ún. minimális elméleti 

tányérszám) jellemző az elválasztás nehézségére. Végtelen refluxaránynál mindkét munkavonal 

egybeesik a segédvonalként használt átlóval, azaz a lépcsőszerkesztést az átló és az egyensúlyi görbe 

között kell elvégezni. A reális refluxarány-értéknél kapott elméleti tányérszám érték mindig nagyobb, 

mint a minimális elméleti tányérszám. A módszert részletesen bemutatja az 1.3.2 animáció vonatkozó 

része. 

1.3.2.3.2. Rektifikáló oszlop egyszerűsített számítása (short-cut számítás) 

A számítástechnika elterjedésével egyre inkább megnőtt az igény, hogy a McCabe–Thiele-féle 

grafikus oszlop tervezés/ellenőrzés mellett, analitikusan is el tudjuk végezni ezt a vizsgálatot. 

Minimális tányérszám 

A minimális tányérszám a McCabe–Thiele-féle lépcsőszerkesztéssel határozható meg. Ez egy 

határérték, melynél a gyakorlatban, egy működő kolonna esetében, amelynek van betáplálása, 

valamint fej- és fenékterméke, csak nagyobb tányérszámok fordulhatnak elő. 

A minimális tányérszámot analitikusan is számíthatjuk. A relatív illékonyság definícióját (1.3.6 

egyenlet) használjuk: 

j

j

i

i

j

i
ij

x

y

x

y

m

m
 . (1.3.6) 

Feltételezzük, hogy a relatív illékonyság a vizsgált tartományban nem függ a koncentrációtól. A 

legalsó, N-edik tányérra, a relatív illékonyság definíciója alapján, biner elegy elválasztásra igaz, hogy: 

N

N

N

N

x

x

y

y




 11
 . (1.3.59) 

Ez igaz a következő tányérra, tehát az (N-1)-edik elméleti tányér egyensúlyi viszonyait hasonlóan 

írhatjuk le: 

1

1

1

1
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y
 . (1.3.60) 

Teljes reflux esetén az egymás mellett elhaladó áramok koncentrációi megegyeznek ( 1 NN xy ) 

(szerkesztésnél a munkavonalak az átlón vannak!): 

N

N

N
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x
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1  . (1.3.61) 

Folytassuk az egyensúly felírását az (N-2)-edik tányérra: 
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2

2

2

2  . (1.3.62) 

Könnyen belátható, hogy a rekurzív formulát folytatva, az első tányérról felszálló gőz (aminek egy 

része a desztillátum) és az N-edik tányérról lecsurgó folyadék összetétele között a következő 

összefüggés írható fel: 

N

NN

D

D

x

x

x

x

y

y







 111
min

1

1  . (1.3.63) 

Ha a relatív illékonyságok nem állandóak a kolonna hossza mentén, akkor egy átlagértékkel (számtani 

vagy mértani középpel; gyakran a két szélső érték mértani közepével) számolunk: 

min.....21
N

N   . (1.3.64) 

A relatív illékonyság kitevője a minimális tányérszámot adja meg (Nmin). Az (1.3.63) egyenletből Nmin 

kifejezhető: 
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N , (1.3.65) 

amit átírhatunk a kolonna fej- és fenéktermék összetételeire, mivel rendszerint ezeket mérjük 

 
 

lg

1

1
lg

min















WD

WD

xx

xx

N . (1.3.66) 

Az (1.3.66) egyenlet az ún. Fenske-egyenlet (Fenske, 1932). Használatánál gondolni kell arra, hogy 

üst típusú visszaforralók esetén az üst is egy elméleti tányér, melynek értékével ilyenkor a minimális 

tányérszám értékét korrigálni kell. 

Minimális refluxarány 

A rektifikálás megvalósíthatóságának, a minimális tányérszám mellett, egy másik igen fontos 

kritériuma a minimális refluxarány. A kolonnát elhagyó párát kondenzáltatjuk, részben vagy egészben, 

és a kondenzált folyadék egy részét visszavezetjük. Ez a reflux, melyre a többfokozatú gőz–folyadék 

elválasztást megvalósító rektifikációhoz feltétlenül szükség van. A minimális reflux mennyisége, ill. 

az ahhoz tartozó minimális refluxarány az a határeset, ahol a rektifikálás még éppen nem működik. 

Tehát a minimálisnál nagyobb értékeket kell alkalmazni a rektifikálás megvalósításához. 

A minimális refluxarány értéke tisztán számolási úton is meghatározható a relatív illékonyság 

segítségével. Ekkor nincs szükség az egyensúlyi diagramra, de ez a számítás a relatív illékonyság 

állandóságát tételezi fel, ami szintén egy közelítő feltételezést visz a számításba. 

A relatív illékonyság kifejezéséből (1.3.6 egyenlet) felírható: 

x

x

y

y




 11
 , (1.3.67) 

amiből az egyensúlyi görbe egyenlet (1.3.26) levezethető: 

x

x
y






)1(1 


. (1.3.26) 

A betáplálás hőállapotát a q-vonal egyenlete (1.3.56) írja le: 

11 
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q
y F . (1.3.56) 
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Az (1.3.26 és 1.3.56) egyenletek figyelembevételével a minimális refluxarány számításának egyenlete 

levezethető: 

 

















minmin

min
1

1

1

1

x

x

x

x
R DD 


. (1.3.68) 

Ha a betáplálás telített folyadék, akkor q = 1 és Fxx min . 

A (1.3.68) egyenletet a szakirodalom Underwood-egyenletnek is nevezi. 

Valódi tányérszám, valódi refluxarány 

A minimális refluxarány és a minimális tányérszám a működőképesség határait adja meg, de ezeknél 

az értékeknél a rektifikálás nem lehetséges, vagy a kolonna betáplálás és elvételek nélkül üzemel, ami 

csak tesztállapot lehet. A tényleges működéshez a minimális refluxnál nagyobb értéket kell megálla-

pítani, ami azt eredményezi; hogy a szükséges elméleti tányérszám nagyobb lesz a minimálisnál. 

A valódi refluxarány és az ehhez tartozó valódi tányérszám meghatározására Gilliland (1940) javasolt 

egy empirikus összefüggést, melyet mintegy 50 különböző elegy vizsgálatával állapított meg. A 

vizsgálatokat tányérról tányérra történő számításokkal végezte. Az eredményül kapott összefüggést az 

1.3.22. ábra mutatja be. 

Bár az összefüggést számos körülmény, pl. a betáplálás hőállapota, befolyásolja, mégis használjuk 

egyszerű, közelítő számításokra. Az ilyen egyszerű számítások az ún. „short-cut” számítások, melyek 

eredménye csupán tájékoztató jellegű és/vagy kiindulópont részletesebb számításokhoz. 

A Gilliland-összefüggést numerikusan is ismerjük (Fonyó és Fábry, 1998). Ehhez ki kell először 

számolni X és Y értékét: 

1

min






R

RR
X , (1.3.69) 

1

min






N

NN
Y . (1.3.70) 

Ha 

05,010 4  X  akkor XY lg0906,03397,0lg  , (1.3.71) 

15,005,0  X  akkor 6733,075,1166,4 2  XXY , (1.3.72) 

9,015,0  X  akkor 6,085,025,0 2  XXY . (1.3.73) 

  

1.3.22. ábra. Gilliland-összefüggés (aritmetikus és logaritmikus skálabeosztással) 
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A rektifikáló oszlopokra a fenti egyenletek alapján közelítő számításokat is elvégezhetünk már. Ezek a 

számítások a precíz kolonnatervezés kiindulási alapja is lehetnek. Ennek algoritmusa: 

 minimális tányérszám számítása a Fenske-egyenlettel (1.3.66), 

 minimális refluxarány számítása az Underwood-egyenlettel (1.3.68), 

 valódi refluxarány ( R ) megállapítása, optimalizálás (lásd 1.3.2.3.4. fejezet), vagy egyéb 

szempontok alapján, 

 a választott R  alapján a hozzátartozó valódi elméleti tányérszám ( N ) megállapítása a 

Gilliland-összefüggés alapján (1.3.69–1.3.73). 

1.3.2.3.3. Az oszlopátmérő számítása a terhelési tényező felhasználásával 

A megengedhető maximális gőzterhelés alapján határozhatjuk meg a rektifikáló oszlop átmérőjét egy 

adott termelési kapacitáshoz. A gőzterhelés hatását szemlélteti az 1.3.1. és 1.3.2. videó is. Az 

irodalomban tányértípusonként empirikus egyenletekkel vagy diagramokból határozható meg a 

gőzsebesség (Földes és Fonyó, 1978; Fonyó és Fábry, 1998). Az általánosított elárasztási diagramok a 

terhelést (gőz- és folyadékáram), a fázisok tulajdonságait (pl. sűrűség, határfelületi feszültség) és a 

konstrukciós paramétereket (pl. tányértávolság) tartalmazzák. A tányéros és töltött oszlopokra 

általánosan használható az ún. F-faktor-módszer. A gőzterhelési tényező viszonylag egyszerűen 

számítható: 

GvF faktor , (1.3.74) 

ahol v a pára üres oszlopra vonatkoztatott lineáris áramlási sebessége (m/s), ρG a gőz sűrűsége (kg/m3). 

Fontos megjegyeznünk, hogy az faktorF  nem dimenziómentes (az egyenlet alapján 2
1

3
Pa

m

kg

s

m
 ). 

Tányéros oszlopnál az átlagos tányérhatásfok ( tányér ) függ a terhelési tényezőtől. Az 1.3.23. ábrán 

látható sematikus függvény a terhelési tényező hatását mutatja. A minimális terhelési tényező az, ami 

alatt az adott tányér nem működik. Például szitatányérnál egy bizonyos gőzterhelés szükséges ahhoz, 

hogy a működéséhez elegendő folyadék maradjon fenn. A minimális terhelési tényező értéke a 

tányérszerkezet kialakításától függ. Egyes tányérszerkezetek, mint például a szelepes tányér, széles 

terhelési tényező tartományban is jó elválasztást biztosítanak. A terhelési tényező maximuma az 

elárasztás, amikor a tányéron képződő hab már eléri a felette levő tányért, és ezért a folyadékfázisok 

keveredése miatt csökken a hatásosság. Értelemszerűen a terhelési tényező maximuma a 

tányértávolságtól is függ. Optimális a terhelési tényező értéke, ha a tányérhatásfok maximális. 

Tervezésnél (közelítő oszlopátmérő számításánál) az optimális tartomány középértékével végezzük a 

számítást. 

 

1.3.23. ábra. A terhelési tényező hatása a tányérhatásfokra 

A terhelési tényező értéke (állandó oszlopátmérő és az állandó moláris túlfolyás tételének 

érvényessége esetén is) folyamatosan változik, mert a felszálló pára sűrűsége az összetételtől, 
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hőmérséklettől és nyomástól is függ. Az oszlop hossza mentén alulról felfelé a nyomás csökken, a 

hőmérséklet is csökken, és az illékonyabb komponens aránya folyamatosan nő a párában, ezért a pára 

átlagos moltömege is változik. Az ideális gáztörvény átrendezésével a sűrűség a 1.3.75. egyenlet 

alapján számítható: 

RT

MP
G  , (1.3.75) 

ahol M az átlagos móltömeg (g/mol). 

A P nyomás az oszlop bármely pontján számítható az oszlop tetején érvényes nyomás (P0) és 

tányéronkénti nyomásesés ( P ) ismeretében (1.3.76 egyenlet). A rektifikáló oszlop nyomását 

jellemzően a refluxelosztónál állítják be, mert ekkor csökkenthető minimálisra az anyagveszteség. 

valós0 NPPP  . (1.3.76) 

Ha az oszlop aljára végezzük a számítást, valósN  a beépített tányérok száma. A tányérszám 

meghatározásához fel kell használni a tányérhatásfokot természetesen (1.3.77 egyenlet), amit a 

feltételezett terhelési tényező alapján határoztunk meg (1.3.23. ábra). 

tányér

valós


N
N  . (1.3.77) 

Az (1.3.74) egyenletből az üres oszlopra vonatkoztatott áramlási sebesség kifejezhető: 

G

F
v



faktor . (1.3.78) 

A pára térfogatárama a pára móláramából, a hőmérséklet és a nyomás ismeretében, a gáztörvénnyel 

számítható. 

A gőz térfogatárama az alsó oszloprészben: 

P

TR
VV


 , (1.3.79) 

illetve a felső oszloprészben: 

P

TR
VV


 . (1.3.80) 

Az üres oszlopra vonatkoztatott pára áramlási sebessége kifejezhető a pára térfogatárama és az 

átáramlási keresztmetszet (A) hányadosaként. 

 22

4

4

oo D

V

D

V

A

V
v


 , (1.3.81) 

amiből az oszlop átmérője 

v

V
Do

4
 . (1.3.82) 

Az oszlopátmérő tervezésénél az alsó és felső oszloprészre el kell végezni a számításokat. 

1.3.2.3.4. Az optimális refluxarány 

A nagy beruházásoknál a tényleges refluxarány megállapítását általában gazdaságossági megfon-

tolások és optimalizálás alapján végezzük. A refluxarány olyan műveleti paraméter, amely kihatással 

van a beruházási és üzemeltetési költségekre. A refluxarány növelésével csökken az elválasztáshoz 

szükséges elméleti tányérszám, azaz alacsonyabb lesz az oszlop. A változás a minimális refluxarány 
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közelében jelentős. Ha növeljük a refluxarányt, akkor megnő a belső anyagforgalom. A kolonna 

fejrészére felírt anyagmérlegből látható, hogy a páraáram arányos a refluxaránnyal 

DRDLV )1(  . (1.3.83) 

A nagyobb gőzterheléshez nagyobb kolonnaátmérő szükséges. Ezért a kolonna beruházási költsége, a 

magasságcsökkenés ellenére, ismét nő a nagy refluxértékeknél. 

Az üstben a V   pára visszaforralásához üstQ  hőáram (W) bevitelére van szükség. 

WVQ üst
 , (1.3.84) 

ahol W  az elegy párolgáshője a maradék összetételén (J/mol). 

Helyettesítsük be a páraáramot kifejező (1.3.83) egyenletet, hogy a refluxarány hatása közvetlenül 

látható legyen 

        WW FqDRFqVQ  11)1üst  . (1.3.85) 

A kondenzátorban a pára csak kondenzál, ehhez hűtéssel a kondQ  hőt kell elvonni. 

  DD DRVQ  1kond  , (1.3.86) 

ahol D  az elegy párolgáshője a desztillátum összetételén (J/mol). Ha teljesül az állandó moláris 

párolgás és túlfolyás feltétele, akkor DW   . A nagyobb hőforgalomhoz nagyobb hőcserélő 

felületekre van szükség. Tehát a fűtési energia és a hűtővíz mennyiségének növekedése mellett a 

hőcserélők (visszaforraló, kondenzátor) beruházási költsége is nő a refluxaránnyal. Az optimális 

refluxarány meghatározását mutatja sematikusan az 1.3.24. ábra. 

 

1.3.24. ábra. Optimális refluxarány meghatározása 

Számos esettanulmány szerint az optimális refluxarány nagyon közel van a minimális refluxarányhoz. 

Általában elmondható, hogy minopt )2,1–02,1( RR  . Mivel az optimális refluxarány gazdasági 

optimum, ezért az árak struktúrájától, ami erősen országspecifikus, jelentősen függ. Olyan 

beruházásoknál, ahol a rektifikálás nem a költségmeghatározó része a technológiának (pl. 

gyógyszergyártás), áltálában min)2...2,1( RR  . 

Amennyiben energiaintegrációt is alkalmazunk egy rektifikáló oszlop üzemeltetésére, pl. az egyik 

kolonna kondenzátorának hőjével fűtünk egy másik kolonnát, akkor más optimális refluxarányt is 

kaphatunk. 
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1.3.2.3.5. Rektifikálás töltött oszlopban 

A töltött rektifikáló oszlopok elterjedését elősegíti, hogy a beruházási költségük, egyszerű elválasztási 

feladatoknál, általában kisebb, mint a tányéros oszlopoké. A töltetek sokféle anyagból (fém, kerámia, 

üveg, műanyag) készíthetők, így az agresszív kémiai anyagokra is használhatók. 

Egy töltött rektifikáló oszlop folyamatvázlatát mutatja az 1.3.25. ábra. A torony rendezetlen 

tölteléktestekkel (pl. Raschig-gyűrű) vagy rendezett töltetekkel (pl. Sulzer-töltet) van telepakolva. A 

töltetet az oszlop alján egy rácsszerkezet tartja. A betáplálás helyén a töltet megszakad és a felette levő 

részt (felső oszloprész) egy másik rács tartja. A reflux és a betáplálás egyenletes elosztását különböző 

típusú folyadékelosztókkal biztosítják. A töltött oszlopok szerkezetét az 1.3.3.2. fejezetben ismertetjük 

részletesen. 

 

1.3.25. ábra. Töltött rektifikáló oszlop 

A töltött oszlop magasságának méretezését két módszerrel végezhetjük el. Az egyik módszer az 

elméleti tányérral egyenértékű magasság fogalmának bevezetésén alapul. Ez az „elméleti tányér” 

fogalom általánosítása olyan esetre, ahol nincsenek valódi tányérok beépítve. Az 1.3.2.3.1. fejezetben 

leírt módon meghatározzuk egy adott elválasztáshoz szükséges elméleti tányérok számát és azt 

megszorozzuk egy tapasztalati számmal, az egy elméleti tányérral egyenértékű magassággal. Ez 

formálisan az a töltetszakasz-magasság, amelyről lecsurgó folyadék és a felszálló pára egyensúlyban 

van (elméleti tányér definíciója). A szakasz magasságát az angol elnevezés (Height Equivalent to a 

Theoretical Plate) alapján HETP-vel jelölik. Az oszlopmagasság tehát a következő egyszerű 

összefüggéssel becsülhető 

HETP NH . (1.3.87) 

A HETP értékét, amely az adott töltetre lesz jellemző, kísérletileg kell meghatározni. A tapasztalatok 

azt mutatták, hogy a HETP értéke nemcsak a töltet fajtájától és méretétől függ, hanem jelentős 

mértékben változhat a szétválasztandó elegy komponenseivel és összetételével, és az áramlási 

viszonyokkal is. Ezért megbízható számításokhoz nagyszámú kísérletre van szükség. Általánosan 

megállapíthatjuk, hogy a rendezett töltetek (HETP~0,1–0,2 m) hatékonyabbak, mint a rendezetlen 

tölteléktestek (HETP~0,3–0,6 m). Ez a módszer fokozatszerű fázisérintkeztetést feltételez, és nem 

veszi figyelembe, hogy a lecsurgó folyadékfilm folytonosan érintkezik a felszálló gőzzel. Ezért más 

jellegű számítási módszert célszerű alkalmazni. 
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A folytonos fázisérintkeztetés leírására alkalmasabb az átviteli egységek meghatározásán alapuló 

módszer. Írjuk fel a komponensmérleget a felső oszloprész egy differenciális (dH) magasságú 

szakaszára. 

HyyAaKyV y d)(d  
, (1.3.88) 

ahol V    páraáram a felső oszloprészben (mol/s), 

yK   anyagátbocsátási tényező (mol/m2s), 

  a   a töltet fajlagos felülete (m2/m3), 

     nedvesítési tényező (-), 

  A   oszlopkeresztmetszet (m2), 

  mxy   az a hipotetikus koncentráció, amely a folyadékfázissal egyensúlyban lenne (-). 

Az anyagátbocsátási tényező az 1.1. fejezetben részletesen tárgyalt kétfilm-elmélet szerint az 

anyagátadási tényezőkből határozható meg: 

xyy

m

K 


11
. (1.3.89) 

Az (1.3.88) egyenlet jobb oldalán megadott HaAd  az elemi magasságú oszlopban lévő töltet felülete. 

Ez csak akkor egyezik meg a fázisok érintkezési felületével (anyagátadó felület), ha a lecsurgó 

folyadék a töltetet teljes egészében nedvesíti. Egyéb esetben egy korrekciós tényezőt, a   nedvesítési 

tényezőt használunk. Úgy kell a töltetet és az üzemeltetési paramétereket megválasztani, hogy a 

lecsurgó folyadék a töltetet lehetőleg teljesen nedvesítse. Ezért a töltött oszlopokat az 1.3.2.3.4. 

alfejezetben leírt módon meghatározott refluxaránynál néha lényegesen nagyobb refluxszal 

üzemeltetik. Átrendezés után az (1.3.88) egyenlet integrálható 

 




D

F

f y

yy

H

yy

y

AaK

V
H

d
d

0

, (1.3.90) 

ahol Hf a felső oszloprész magassága, yF a munkavonalak metszéspontjához tartozó koncentráció. Az 

integrálás után kapott eredményt a következő formában szokták megadni: 

ff NTUHTU fH , (1.3.91) 

ahol 

AaK

V

y 
fHTU  (1.3.92) 

az átviteli egység magasság (az angol nevének kezdőbetűiből nevezték el: Height of a Transfer Unit). 

Az integráljel mögött maradt részt az átviteli egységek számának (angol neve: Number of Transfer 

Units) nevezik: 

 




D

F

y

y
yy

yd
NTUf . (1.3.93) 

Az alsó oszloprészre felírt differenciális komponensmérlegből, az előzőekhez hasonló levezetéssel, az 

alsó oszloprész magasságára (Ha) hasonló összefüggést kapunk: 

aa NTUHTU aH , (1.3.94) 

ahol 
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AaK

V

y 


'

aHTU  (1.3.95) 

 




F

W

y

y
yy

yd
NTUa . (1.3.96) 

A HTUf és HTUa értékeit általában kísérletekkel határozzák meg. A laboratóriumi és félüzemi 

kísérletekhez ugyanazt a rendszert használják, amelyhez az ipari elválasztást tervezik. A kísérleti 

berendezésekben ugyanolyan töltetet használnak és ugyanolyan viszonyok mellett működtetik azokat, 

mint a tervezett ipari üzemben. A tervezésnél felhasználhatjuk az irodalomban közölt összefüggéseket 

is. Az NTUf és NTUa értékeket grafikus vagy numerikus integrálással határozhatjuk meg. A grafikus 

integrálás úgy történik, hogy McCabe–Thiele módszerével megszerkesztjük a munkavonalakat. Az 

oszlop egy adott helyén a gőzfázis aktuális koncentrációját (y) a munkavonal, egyensúlyi 

koncentrációját ( y ) az egyensúlyi görbe adja meg. A diagramról leolvassuk a munkavonal és az 

egyensúlyi görbe közötti függőleges különbséget (1.3.26a. ábra). Az így kapott 1/( yy  ) értékeket 

ábrázoljuk az y függvényében (1.3.26b. ábra). A megfelelő határok közt vett görbe alatti területek 

adják az átviteli egységek számát. 

 

1.3.26. ábra. Az átviteli egységszám meghatározása grafikus integrálással 

A töltött oszlop átmérőjét az optimális gőzsebesség és az előírt kapacitás ismeretében határozhatjuk 

meg. A gőzsebesség határértéke az elárasztási sebesség. Ennél a sebességnél a felszálló gőz 

megakadályozza a folyadék lecsurgását, és a torony előbb-utóbb teljesen megtelik folyadékkal, 

elárasztódik. Az optimális gőzsebesség (a töltet típusától és a szétválasztani kívánt anyagok fizikai-

kémiai tulajdonságaitól függően) az elárasztási gőzsebesség 50–75%-a. 

A töltött oszlopok méretezésénél is egyre gyakrabban használják a tányéros oszlopoknál bemutatott F-

faktor-módszert. 

1.3.2.3.6. Szakaszos rektifikálás 

A szakaszos műveleteket gyakran a folyamatos technológiához vezető út egyik lépésének tekintik és 

alkalmazzák, aminek a célja adatok és tapasztalatok gyűjtése a kérdéses rendszerről, melyek alapján a 

folyamatos technológia biztonságosan megtervezhető. 

Meg kell azonban jegyezni, hogy a szakaszos műveleteknek, folyamatoknak számos előnye és persze 

hátránya van a folyamatos műveletekhez, folyamatokhoz képest, amely gyakorta abból ered, hogy egy 

plusz üzemeltetési tényezővel rendelkeznek, és ez az idő. Amíg a folyamatos technológiában az egy 

műveletre fordított időt nem változtathatjuk, addig a szakaszos műveleteknél ezt is szabadon 
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változtathatjuk, ha erre valamilyen okból szükség van. Ez jelentős flexibilitást és üzemeltetési 

szabadságot eredményez azok működtetésében. A szakaszos folyamatoknak szintén előnye, hogy 

gyorsabban kialakíthatók, mint a folyamatosak, ami új termékek előállításánál fontos szempont. A 

szakaszos folyamatok beruházási igénye általában kisebb, mint a hasonló kapacitású folyamatosoké, 

de a munkaerőköltsége viszont nagyobb. A folyamatos üzemek nagyobb technológiai fegyelmet is 

követelnek, mint a szakaszos üzemek. Ugyanakkor a szakaszos műveletek, folyamatok alkalma-

zásának fontos indoka a termelési kapacitás, ugyanis kis mennyiségek feldolgozása, termelése esetén 

szakaszos technológiát tervezünk. E mellett vannak olyan speciális iparágak, ahol többnyire szakaszos 

technológiákat alkalmaznak, pl. gyógyszeripar, aromaanyagok gyártása, finomkémiai termékek. 

A szakaszos műveletek közül az egyik legjellegzetesebb a rektifikálás. A szakaszos rektifikálás és 

folyamatos rektifikálás, bár műveleti alapjaik azonosak, mégis alkalmazásukban és működtetésükben 

eltérnek egymástól. 

Szakaszos rektifikálást általában akkor alkalmazunk, ha kisebb anyagmennyiséget kell feldolgoznunk, 

de éles elválasztást akarunk. Ilyenkor a már megismert szakaszos desztilláció nem célravezető, és 

rektifikálásra van szükség. Ugyanakkor elképzelhető, hogy csak kis tányérszámú kolonnával 

rendelkezünk és az elválasztás élességét a refluxaránnyal akarjuk biztosítani. Az éles elválasztás és a 

kis tányérszám azzal jár, hogy a refluxarány magasabb értéket is felvehet, mint ami egy jól 

megtervezett oszlop esetében szokásos. Ezzel egyidejűleg a nagy refluxarány a desztillátum áramának 

jelentős csökkenését jelenti, ugyanis a kolonna, és így a benne megengedhető maximális gőzáram, 

mérete adott és állandó. Másképp mondva a desztillátum elvétele, azaz az anyag feldolgozása lassú 

lesz. Itt előjön a már említett időtényező, amely folyamatos üzemeknél nem alkalmazható. 

Szintén szakaszos rektifikálást alkalmazunk, ha egy kolonnában kettőnél több terméket akarunk nyerni 

vagy a betáplálás összetétele gyakran változik, ami folyamatosan változó üzemeltetést kíván. A 

jelentősen változó betáplálási összetétel kezelését szintén nehéz lenne folyamatos technológiában 

megoldani. Viszont általános elv, hogy nagyobb mennyiségek esetén, a tapasztalatok szerint, több 

mint 5000 t/év termelés mellett, szinte mindig csak folyamatos technológiában gondolkodunk. 

500 t/év alatt a szakaszos a jellemző technológia, míg a két érték közt bármelyik elképzelhető 

(Douglas, 1989). 

A szakaszos rektifikálás leírása 

Az 1.3.27. ábra bemutatja egy szakaszos rektifikáló oszlop (kolonna) vázlatos rajzát. A készülék 

ugyanazokból a főbb elemekből áll, mint egy folyamatos üzemű berendezés: oszlop, tányérok vagy 

töltet, kondenzátor szedőedénnyel, üst, más néven visszaforraló. A desztillátumok esetében a 

felülvonás egy átlagértéket jelent, mivel állandó refluxaránynál az összetétel időben változik. 
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1.3.27. ábra. Szakaszos rektifikáló oszlop felépítése 

A szakaszos rektifikálás esetén, az egyszerű desztillációhoz hasonlóan, az üstbe töltjük be a kiindulási 

elegyet és a rektifikálás során már nincs további betáplálás. Az üstöt fűtve az illékony komponens(ek) 

elpárolog(nak) és azt/azokat a kondenzátorban kondenzáltatjuk. A lekondenzált pára egy részét 

refluxként visszavetjük az oszlopba. A rektifikáló oszlopban a pára és a folyadék találkoznak, és 

megtörténik az anyagátadás, ami a pára illékonyabb komponens(ek)ben való dúsulását jelenti. Az 

anyagátadáshoz a kolonnába beépített tányérokkal vagy töltettel biztosítunk felületet. 

Szakaszos rektifikálásnál fontos annak ismerete, hogy ilyenkor a desztilláló oszlop csak dúsító, azaz 

rektifikáló oszloprésszel (felső oszloprésszel) rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy mivel a szegényítő 

oszloprész, azaz az alsó oszloprész hiányzik, ezért az üstben maradó folyadék tisztítása nehezebb, mint 

folyamatos üzemű, középbetáplálásos kolonna esetében, de az is elképzelhető, hogy a kérdéses 

tisztítást nem is tudjuk megvalósítani. Ezért szakaszos rektifikálásnál célszerű a tiszta terméket a 

fejben elvenni. 

A szakaszos rektifikálás alapvetően két üzemmódban üzemel: 

 állandó refluxarány, 

 állandó fejtermék, desztillátum-összetétel. 
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1.3.28. ábra. Szakaszos rektifikálás két alapesete, a) állandó refluxarány, b) állandó termékösszetétel 

Állandó refluxaránnyal történő üzemeltetés esetén a desztilláció előrehaladásával a desztillátum 

összetétele változik, az illékonyabb komponensben egyre szegényebb lesz (1.3.28.a ábra). Az üstben 

lévő folyadék mennyisége csökken, és ez is egyre szegényedik az illékony komponensben. Általában 

akkor célszerű választani, ha kis mennyiségű illékony anyag eltávolítása a feladat, melynek a 

desztillátumbani koncentrációja nem fontos szempontja az elválasztásnak. 

Állandó desztillátum-összetétel (1.3.28.b ábra) esetét akkor választjuk, ha az illékony komponenst az 

előírt koncentrációban szeretnénk megkapni. Ilyenkor, mivel az üst egyre szegényedik az illékony 

komponensben, egyre növelni kell a refluxarányt. A refluxarány minden határon túl történő növelését 

a berendezés és költségtényezők korlátozzák. 

Állandó refluxaránnyal történő szakaszos rektifikálás leírása 

A műveletet differenciális és véges anyag- és komponensmérleggel írhatjuk le. Ennek során az 

oszlopban és a kondenzátorban lévő anyagmennyiség, „hold up” változását elhanyagoljuk. 

A differenciális anyag- és komponensmérleg: 

WD dd   (1.3.97) 

   WxxxWWWx DWWW ddd  , (1.3.98) 

ahol D desztillátum mennyisége (mol), 

  W az üstben lévő anyag mennyisége (mol), 

  xD a desztillátum koncentrációja (-), 

  xW a maradék koncentrációja (-). 

A komponensmérlegben lévő műveleteket elvégezve, és a differenciálok másodrendűen kicsiny 

szorzatát ( WdWdx ) elhagyva kapjuk, hogy: 

WxxwWxWxWx DWWWW ddd  , (1.3.99) 

ill. átalakítás után kapjuk: 

WD

w

xx

x

W

W




dd
. (1.3.100) 

Az egyenletet integrálva a szakaszos desztillációnál is előforduló képletet kapjuk: 
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W
. (1.3.101) 

Az integrálást grafikusan, vagy numerikusan végezzük. Az összetartozó xD–xW párokat mérjük, vagy 

az 1.3.28.a ábrán bemutatott lépcsőszerkesztéssel határozzuk meg. Szakaszos rektifikálásra igaz, hogy 

a desztillátum mennyisége a kezdeti és végső üsttartalomból számolható: 

végsőkezdeti WWD  . (1.3.102) 

Állandó refluxaránnyal történő üzemeltetés esetén a desztillátum átlagos összetétele ( Dx ) a 

komponensmérleg alapján számítható: 

D

xWxW
x

ww

D

végsőkezdeti végsőkezdeti 
 . (1.3.103) 

A rektifikáláshoz szükséges összes elpárologtatandó páramennyiség (V) a refluxarányból 

meghatározható: 

 DRV 1 . (1.3.104) 

Szakaszos rektifikálás állandó desztillátum-összetétellel 

Állandó desztillátum-összetétel esetén a reluxarány folyamatosan változik (1.3.4. animáció), ezért csak 

differenciális mérlegegyenleteket írhatunk fel a gőzáramra és a refluxarányra: 

DLV ddd  , (1.3.105) 

illetve átrendezve 

V
V

L
D d

d

d
1d 








  (1.3.106) 

és a refluxarány pedig 

dD

dL
R  . (1.3.107) 

Az állandó desztillátum-összetétellel történő üzemeltetés esetére felírható a kezdeti és valamilyen 

közbülső állapot közti anyagmérleg: 

WWD  kezdeti . (1.3.108) 

Hasonlóan adjuk meg a komponensmérleget 

DWW xWWxWWx )( kezdetikezdeti kezdeti
 , (1.3.109) 

ahol W és xW egy éppen aktuális állapothoz tartozó értékek. 

A komponensmérlegből kifejezhető az üstben lévő folyadék mennyisége 

 
DW

DW

xx

xxW
W




 kezdetikezdeti

, (1.3.110) 

vagy a desztillátum mennyisége 

 
WD

WW

xx

xxW
D




 kezdetikezdeti

. (1.3.111) 

Figyelembe véve, hogy DW dd  , valamint az (1.3.106) és (1.3.110) egyenletet az (1.3.100) 

egyenlettel összevonva kapjuk: 
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A rektifikálás munkavonalának iránytangense 
1


R

R

dV

dL
 a mindenkori munkavonal folyamatosan 

változó iránytangense, amit állandó Dx  és adott elméleti tányérszám esetén a különböző Wx  

értékekhez meg kell határozni. Figyelembe véve, hogy 

1

1

1
11







RR

R

dV

dL
, (1.3.113) 

az (1.3.112) egyenlet más alakban is felírható 
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. (1.3.114) 

Az integrál megoldásakor Dx  állandó, R  és Wx  változnak, értéküket mérésből vagy az 1.3.28.b ábrán 

bemutatott szerkesztéssel kapjuk meg. Az elpárologtatott gőz mennyiségének meghatározása az 

energiaigény számításához szükséges. 

 

1.3.4. animáció. Szakaszos rektifikálás számítása állandó desztillátum-összetétel mellett 

Szakaszos sztrippelés 

A szakaszos rektifikálás elsősorban illékony anyag tiszta koncentrációban történő előállítására 

alkalmas. Ha azonban a maradékot akarjuk egy illékony komponenstől teljesen mentesíteni és az 

állandó refluxaránnyal történő üzemeltetés nem vezet eredményre, akkor a szakaszos sztrippelést kell 

alkalmaznunk. Ilyenkor az oszlop felépítése ugyanolyan, mint rektifikálás esetén, de az oszlop fejébe 

táplálunk be, és az üstben gyűjtjük a megtisztított anyagot. Az 1.3.29. ábra mutat be egy ilyen 

elrendezést. 

A sztrippelést addig végezzük, amíg a kellő mennyiségű és tisztaságú fenékterméket, ill. 

fenéktermékeket össze nem gyűjtöttük. Az illékony komponensek a fejben maradnak desztillátumként. 
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1.3.29. ábra. Szakaszos sztrippelés 

1.3.3. A rektifikálás berendezései, tányéros és töltetes oszlopok 

A rektifikáló berendezések hasonló elvek alapján épülnek fel. Magát az elválasztást ún. rektifikáló 

oszlopokban, más néven kolonnákban valósítjuk meg. A kolonnák kiszolgáló berendezései a 

hőcserélők, melyek közül ki kell emelni a visszaforralót, más néven üstöt, valamint a párák 

cseppfolyósítását végző kondenzátort, amely lehet parciális (deflegmátor) vagy teljes. Ezek a 

berendezések speciális desztillációs elválasztásoknál különleges megoldásúak is lehetnek, esetleg 

némelyikük teljesen hiányzik. A továbbiakban először a kolonnák belső szerkezetét mutatjuk be. Az 

abszorpció megvalósításánál is, amennyiben azt kolonnában végezzük, hasonló kolonnabelsőket 

használhatunk. 

A kolonnákban lévő belső szerkezet szerepe, hogy a gőz(gáz) és folyadék áramok érintkeztetéséhez 

megfelelő felületet biztosítson, melyen az anyagátadás létrejön. Minél nagyobb ez a felület, illetve a 

kolonna belső szerkezete minél intenzívebb fázisérintkeztetést képes megvalósítani, annál jobb lesz az 

anyagátadás. 

A kolonnák (rektifikáló vagy abszorpciós) belső szerkezeteit többféleképp csoportosíthatjuk. Az egyik 

lehetőség szerint: 

 tányéros (túlfolyós vagy túlfolyó nélküli), 

 töltetes (rendezetlen vagy rendezett). 
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Másik lehetőség a belső áramok áramlása szerint: 

 túlfolyós tányéros, amelyben a folyadék az anyagátadás során a tányérokon keresztirányban 

áramlik (1.3.30a. ábra), 

 túlfolyó nélküli és töltött oszlopok, amelyekben a két áram az oszlop tengelyével (és egymással) 

párhuzamosan, ellenáramban áramlik (1.3.30.b ábra). 

  

 a) b) 

1.3.30. ábra. Gőz(gáz)–folyadék érintkeztetési megoldások: a) keresztirányú folyadékáramlás, b) 

ellenáramú érintkeztetés 

A gyakorlatban általában a szerint különböztetik meg az oszlopokat, hogy a belső szerkezete 

tányérokat vagy valamilyen töltetet tartalmaz. A két kolonnabelső-típust ritkán keverik egy 

kolonnában, de néha, pl. felújítások során, előfordulhat. 

Abszorberek esetében előfordulhatnak kolonnabelső nélküli, üres oszlopok is (üres csőoszlop, 

permetező oszlop, buborékoltató oszlop), de ezek a rektifikálásra nem jellemzőek. 

A rektifikáló és abszorpciós kolonnák tányérjainak működése akkor jó, ha az anyagátadásra jellemző 

habzás, ill. habréteg kialakul. Ezért a kolonnaszerkezeteket szokás üvegfalú kolonnákban tesztelni, 

hogy a habzásra jellemző működési vagy munkatartományt jól megfigyelhessék és kimérhessék. 

Természetesen a hab magassága nem szabad, hogy túl nagy legyen, mert akkor felléphet az ún. 

áthabzás, vagyis a hab felkerül a felsőbb tányérokra, mely rontja az elválasztás hatékonyságát. 

A kolonnák tányérjainak működését az átlagos tányérhatásfokkal is jellemezzük. Ez azt mutatja, hogy 

a valódi tányér mennyire közelíti meg az elméleti tányér elválasztóképességét. Töltött oszlopoknál az 

átviteli egységek magassága, vagy az újabban alkalmazott egy elméleti tányérhoz tartozó 

töltetmagasság, ami jellemzi a töltet hatékonyságát, vagyis elválasztóképességét. A kereskedelmi 

forgalomban nagyon sokféle tányér- és töltettípus kapható. A következőkben, a teljesség igénye nélkül 

bemutatunk néhány tányér- és töltettípust. 

1.3.3.1. Tányéros oszlopok 

Az oszlopok belsejében egymástól egyenlő távolságokra, vízszintesen elhelyezett fázisérintkeztetők, 

tányérok vannak. Ezeken intenzíven keveredik a gőz és a folyadék. A gőz kisebb-nagyobb buborékok 

formájában áthalad a folyadékon, és a feljebb levő tányérra érkezik, a folyadék pedig lecsurog az alatta 

levő tányérra. A folyadék áramoltatása szerint két fő típusuk van: túlfolyós (keresztáramú) vagy 

túlfolyó nélküli (ellenáramú) tányérok. Gyakran ugyanazt a tányértípust túlfolyóval és túlfolyó nélkül 

is használják. Ezért a leggyakrabban használt tányértípusokat úgy mutatjuk be, hogy együtt 

ismertetjük mindkét változatot. Az oszlop köpenyét és a tányérokat leggyakrabban fémből készítik. A 

szerkezeti anyag kiválasztásánál figyelembe kell venni a betáplált anyagok korróziós tulajdonságait. 

Különleges esetben üveg- vagy grafitszerkezeteket, illetve üveggel vagy műanyaggal bélelt 

fémkészülékeket használnak. 
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A túlfolyós tányérok közül az egyik legrégebbi tányérszerkezet az ún. harangsapkás vagy 

buboréksapkás tányér (1.3.31. ábra, 1.3.1. animáció). A sapkák rendszerint kör alakúak, az átmérőjük 

70–140 mm. Általában csavarokkal rögzítik a tányérlemezhez, hogy szükség esetén cserélhető legyen. 

A gőz a felvezető csöveken, az ún. kéményeken keresztülhaladva visszafordul, és a sapkák vagy 

harangok résein lép ki, ahol találkozik a folyadékkal, és azon átbuborékol (1.3.31. ábra). A sapkák alja 

körben fogazott vagy négyszögletes hornyok vannak rajta. A gőzsugarakból a hornyokban 

gőzbuborékok képződnek. Egy tányéron, egymástól meghatározott távolságra, sok buboréksapkát 

helyeznek el. A sapkák alól kijövő buborékok a folyadékkal habot képeznek. A hab magassága függ a 

buboréksapkák szerkezetétől és a gázsebességtől. A folyadék keresztbe áramlását úgy biztosítják, hogy 

a kör alakú tányér két, szemben lévő szélén egy-egy részt levágnak. Az egyik oldalon egy lemezből 

kialakított túlfolyón keresztül érkezik a folyadék, ami átbukik a fogadóküszöbön. A szemközti oldalon 

egy túlfolyógát van, amelyen a folyadék átbukik, és lefolyik a következő tányérra. A gátlemez 

magassága állítható (vagy a lemez cserélhető), ezzel lehet a tányéron a folyadékszintet szabályozni. A 

ráfolyó és túlfolyó együttes területe az üzemi méretű tányéroknál a teljes felület 15–30%-a. A 

harangsapkás tányér széles munkatartományban dolgozik megbízhatóan, üzembiztos, működése és így 

tervezhetősége jól ismert. Hatásfoka jó. Hátránya, hogy a szerkezete bonyolultabb, mint számos más 

tányértípusé, a megengedett gőzterhelés viszonylag kicsi, nagy a tányéronkénti nyomásesés (ezért 

vákuumdesztillációnál ritkán használják) és nehezen tisztítható. 

     
 

   

1.3.31. ábra. Harangsapkás tányér, (h – harang, bg – beömlő gát, k – kémény, kp – kolonnaköpeny,  

g – gőz, tg – túlfolyógát, f – folyadék) 

 

1.3.1. videó. A harangsapkás tányér működése (ugyanez hanggal) 

Másik régebbi tányértípus az ún. szitatányér (1.3.32. ábra, 1.3.2. animáció). A tányér felületén 

egyenletesen elosztva 3–6 mm átmérőjű lyukak vannak. A gőz(gáz) a lyukakon áthaladva sugarak, 

apró buborékok formájában eloszlik a folyadékban. A folyadék tányéron való tartásához szükséges 

egy minimális gőz- (gáz-) sebesség, amikor is a lyukakon átáramló gőz dinamikus nyomása tartja fenn 

a tányéron a folyadékréteget, mely így csak a túlfolyókon tud az alsóbb tányérokra folyni. Előnye az 

egyszerűsége és azzal együtt járó olcsósága. Rugalmas működésű, jó hatásfokú, üzembiztos. Hátránya, 

 

http://www.typotex.hu/upload/tamop/1_3_1_%20vide%C3%B3_hanggal.swf


