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hogy érzékeny az alulterhelésre, kis gázsebesség esetén a folyadék lecsurog a tányérról, csökken a 

habmagasság és a tányérhatásfok. Ha üzemzavar miatt leáll a gőz(gáz) bevezetése az oszlop aljára, a 

teljes folyadékmennyiség lefolyik az oszlopban, és a művelet csak a készülék teljes újraindítása után 

folytatható. Továbbá a kis átmérőjű lyukakat a szilárd szennyeződés eltömheti. A szitatányért 

napjainkban is fejlesztik, számos korszerű megoldása ismert (pl. kónuszos nyílások készítésével 

növelhető a működési stabilitás). 

A szitatányér-konstrukció megtalálható túlfolyó nélküli kivitelben is. Ilyenkor a sziták lyukméretét (4–

13 mm) úgy kell megállapítani, hogy a szabad keresztmetszeten át mind a gőz(gáz), mind a folyadék 

át tudjon haladni, és az anyagátadásra jellemző habzás a tányérokon kialakuljon. A fázisok áramlását a 

lyukakon időben változó és véletlenszerű eloszlás jellemzi. 

 

1.3.32. ábra. Túlfolyós szitatányér működési vázlata 

 

1.3.2. videó. A szitatányér működése (ugyanez hanggal) 

A túlfolyós tányérok működési tartományait lehet bővíteni. Ezért kezdték el gyártani az 1950-es 

években a szelepes tányérokat, melyeknek ma már számtalan típusa van forgalomban. Ha a gőz 

folyadékba történő buborékoltatását szelepeken keresztül oldjuk meg, akkor ezek a szelepek képesek a 

mindenkor változó terheléshez alkalmazkodva helyzetüket változtatni (1.3.33. ábra). Nagyobb 

gőzáram esetén a szelepek felfelé mozdulnak el, „nyitnak”, és ezáltal növelik a tányér ún. szabad 

keresztmetszetét, melyen keresztül a gőz tud áramolni. A gőzsebesség növelése esetén a tányér 

hidraulikai ellenállása nem növekszik jelentősen. Nagy gőzsebességnél a szelep lábai beakadnak a 

tányérlemezbe, ezek hossza határozza meg a legnagyobb átömlő keresztmetszetet. A szelepek alsó 

részét úgy alakítják ki, hogy a rajta levő kiemelkedések (támasztóelemek) megakadályozzák a teljes 

tapadást a tányérlemezhez (megakadályozzák a szelep teljes zárását). A korong alakú szelepek 

átmérője általában 45–50 mm, az alattuk levő, kör alakú nyílás átmérője 35–40 mm. A szelep 

emelkedési magassága 6,5–8 mm. A szelepek üzem közben periodikusan mozognak. 

 

http://www.typotex.hu/upload/tamop/1_3_2_%20vide%C3%B3_hanggal.swf
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 a) b) 

1.3.33. ábra. Szelepes tányér egy eleme, a) alaphelyzet, b) működés közbeni teljesen nyitott helyzet,  

hvo – szelep távolsága a tányértól 

A szelepek súlya, alakja meghatározza a működésüket. A korong alakú szelepek egyik jellemző 

változata a széleskörűen használt Glitsch-szelep (1.3.34. ábra). 

 

1.3.34. ábra. Glitsch-szelep 

   

1.3.35. ábra. Nutter-tányérszelep ( sz – szelep, tl – tányérlemez, mg – mozgásgátló elem) 

A Nutter-féle tányérszelep (1.3.35. ábra) négyszögletes kialakítású. A nyílás nagyságát a felső 

mozgáskorlátozó elem határolja. A ferde szelepállás miatt a kilépő gáznak vízszintes irányú 

sebességkomponense is van, ami a folyadék intenzív mozgatását eredményezi. Az újabb típusoknál a 

szelepek lábai határolják a szelepelemek emelkedését. 

A túlfolyó nélküli tányérok közül a legegyszerűbb és a legelterjedtebb típus az ún. rács- vagy 

rostélytányér (1.3.36. ábra). Készítésekor egy fémlemezbe rácsszerű nyílásokat marnak (résszélesség 

3–8 mm). Lehet csőből is készíteni, és ilyenkor a csőben hőközlő közeget is áramoltathatunk, pl. 

abszorpciós hő elvonása is lehetséges ilyen módon. A tányéron lévő nyílások nagysága, azaz a szabad 

keresztmetszet, megszabja működési tartományukat. Kis gőzsebesség esetén a tányér nem tartja fenn a 

folyadékot, és a tányér rossz hatásfokkal működik. A gőzsebesség növelésével kialakul a folyadék-

réteg, és a gőz ezen a rétegen buborékol keresztül. A működési tartományban a gőz és a folyadék, 

felváltva, ugyanazokon a nyílásokon áramlik keresztül. Nagy kapacitású, egyszerű szerkezetek, 

amelyek könnyen tisztíthatók. Szilárd szennyezésre nem érzékenyek. Kicsi a tányéronkénti 

nyomásesés. A rácstányér hátránya, hogy alulterhelésre érzékeny. 
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1.3.36. ábra. Rács- vagy rostélytányér 

 

1.3.37. ábra. Gyűrűszelepes rácstányér (tp – tartópálca, gy – gyűrű) (Fábry, 1966) 

A rácstányér munkatartományát jelentősen növelhetjük az ún. gyűrűszelepes szerkezettel (1.3.37. 

ábra). A lényege, hogy a rácstányér rései fölé helyezett pálcákra egyforma hosszúságú gyűrűket 

szerelnek, melyek szabad mozgásával a tányér szabad keresztmetszete változik, és ezáltal 

rugalmasabban, tágabb munkatartományban, működik a tányér. 
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Tányéros oszlopok működési tartománya 

A rektifikáló oszlopok alapméreteinek, az oszlop átmérőjének és magasságának, meghatározását az 

1.3.2.3. fejezetben általánosan tárgyaltuk. A desztilláló oszlop méretezésének további lépései az egyes 

részek (tányértípus, tányértávolság, túlfolyó stb.) meghatározása, belső elrendezésük, konstrukciójuk 

kialakítása. A szétválasztóképesség a gőz–folyadék rendszer fizikai-kémiai tulajdonságainak, 

hidrodinamikai (üzemeltetési) és konstrukciós (szerkezeti) jellemzők függvénye. A különböző 

tányéros oszlopok méretezésére a szakirodalomban, kézikönyvekben részletes útmutatót találunk. 

Ebben a munkában csak általános összefoglalást adunk a fontosabb szempontokról. 

A tányérok csak egy jól körülhatárolt terhelési tartományban működnek megfelelően, ezen kívül a 

kolonna üzemképtelen. Az 1.3.38. ábrán egy általánosított terhelési diagramot (Young-diagram) 

mutatunk be (Fonyó és Fábry, 1998). A diagramon megadott minimális és maximális gőz-, illetve 

folyadékterhelés határok között a desztilláló oszlop stabilan működik. 

 

1.3.38. ábra. Tányéros oszlopok Young-féle terhelési diagramja (általánosan) 

Kis folyadékterhelésnél a folyadék egyenlőtlenül áramlik a tányéron, a tartózkodási ideje megnő, az 

oszlop átlagos hatásfoka csökken. A minimális gátterhelést (egységnyi gáthosszra jutó folyadék 

térfogatáram) az adott tányértípushoz a gyakorlati tapasztalat alapján lehet megadni. 

A túlfolyós tányéroknál a legnagyobb folyadékterhelést a lefolyócső vagy lefolyóakna kapacitása 

határozza meg. A túlfolyóba a gáton átbukó hab (folyadék és gőz) kerül. Megfelelő terhelésnél a 

gőzbuborékok felfelé eltávoznak, és csak a folyadék csurog le az alsó tányérra. Ha nagy a folyadék-

terhelés, a folyadék nem tud áthaladni az adott túlfolyó-keresztmetszeten, az egész túlfolyócső 

(túlfolyóakna) megtelik a gőz–folyadék keverékkel, és az oszlop fokozatosan elárasztódik. A túlfolyó 

méretezésénél néhány tapasztalati értéket célszerű figyelembe venni (Fonyó és Fábry, 1998): 

 a gátterhelés értékét 60 m
3
/(m·h) alatt kell tartani, 

 a folyadéksebesség a túlfolyóban ne lépje túl a 0,1 m/s értéket, 

 a folyadék tartózkodási ideje legyen nagyobb 5 másodpercnél, 

 a tiszta folyadékréteg magassága ne lépje túl a lefolyócső (akna) felét. 
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A minimális gőzterhelést a folyadék átcsöpögése határozza meg. Azoknál a tányéroknál, amelyeknél 

nincs beépítve olyan szerkezeti elem, amely a folyadékot visszatartaná (pl. szitatányér, rácstányér), kis 

gőzterhelésnél a habmagasság lecsökken, a folyadékréteg elvékonyodik és az átlagos tányérhatásfok 

jelentősen lecsökken. 

A maximális gőzterhelés a két fázis ellenáramú érintkeztetéséből következik. Nagy gőzterhelésnél a 

folyadék egy része már nem tud tányérról tányérra haladva lefolyni az oszlopban. A folyadék 

visszatartásnak két jellemző oka van: 

A cseppelragadás (entrainment), amely kis folyadékterhelésnél is felléphet, ha nagy a gőzsebesség. A 

tányérokon átáramló gőz a forrásban lévő folyadékból cseppeket ragad magával. A tányér megfelelő 

működésénél ezek a cseppek visszaesnek a folyadékba. Nagy gőzterhelésnél a gőz sebessége eléri 

(illetve meghaladja) a cseppek egyedi ülepedési sebességét, azaz a folyadék egy részét a gőz magával 

viszi az eggyel fentebb levő tányérra. Ez a cseppelhordás káros, mert jelentősen rontja az átlagos 

tányérhatásfokot. 

Az elárasztás (flooding), amely jellemzően nagy folyadékterhelésnél lép fel. A nagy gőzterhelés 

kétféle módon akadályozza a folyadék lecsurgását. Egyrészt itt is történik cseppelragadás. Másrészt nő 

a tányéron a habmagasság, a folyadék feltorlódik és a hab végül elérheti a felette levő tányért. Az 

elárasztás instacionárius folyamat, a visszatartott folyadék fokozatosan feltölti az egész oszlopot, 

amely így működésképtelen lesz. A megengedhető gőzsebesség általában az elárasztási sebesség 70–

85%-a. 

A terhelhetőségi diagramot tányértípusonként kísérletekkel lehet felvenni. A megengedhető 

gőzsebesség meghatározásánál figyelembe kell venni még a tányértávolságot és a tányértípusra 

jellemző szerkezeti paramétereket is (pl. buboréksapkás tányéroknál a sapkák geometriáját). A 

folyadék habzási tulajdonságát általában a felületi feszültséggel veszik figyelembe. Az üzemeltetési 

paraméterek közül a nyomásnak van meghatározó szerepe. 

Tájékoztató adatként az ipari gyakorlatban harangsapkás tányéroknál szokásos gőzsebesség-adatokat 

az 1.3.5. táblázatban mutatjuk be (Földes és Fonyó, 1978). 

1.3.5. táblázat. A gyakorlatban használt gőzsebesség és tányértávolság buboréksapkás tányéroknál 

Elválasztás  Gőzsebesség (m/s) Tányértávolság (m) 

Kőolaj-feldolgozás 

 atmoszférikus 

 vákuum nyomás alatti 

 

0,4–0,9 

2,0–3,5 

0,1–0,3 

 

0,5–0,8 

0,5–0,7 

0,5–0,8 

Szeszfinomítás  0,3–0,7 0,2–0,4 

1.3.3.2. Töltött oszlopok 

A függőleges oszlopokat tölteléktestekkel vagy nagy felületű rendezett szerkezei elemekkel töltik 

meg. A töltött tornyokat elsősorban gáz (gőz) és folyadék folytonos, ellenáramú érintkeztetésére 

használják. Emellett alkalmas két, nem elegyedő folyadék érintkeztetésére is. Ebben a fejezetben az 

inert tölteteket (a töltet nem vesz részt kémiai reakcióban és nem is katalizálja azt) tárgyaljuk. A 

töltetet csak ezért használják, hogy a gőz(gáz) és a folyadék között nagy fázisérintkeztetési felületet 

biztosítson. A töltött oszlopokat két fő csoportba osztjuk, melyek: ömlesztett vagy rendezetlen töltetes 

és rendezett töltetes oszlopok. 

Ömlesztett töltetek 

Az ömlesztett töltelékeket a készülék összeszerelésekor egyszerűen beöntik a toronyba, tehát az 

elrendeződés véletlenszerű. Gyakran előzőleg folyadékkal feltöltik az oszlopot, hogy megelőzzék a 

leeső tölteléktestek törését. 
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A rendezetlen töltetek legrégibb megoldása a koksszal töltött oszlop, ahol a koksz biztosította az 

anyagátadáshoz szükséges felületet. A környezetben készen elérhető más anyagokat (pl. törött követ, 

cserépdarabokat) is használtak. Amellett, hogy ezek a töltetek, rossz áramlási tulajdonságaik miatt, kis 

elválasztóképességűek voltak, nem lehetett két egyforma tulajdonságú oszlopot építeni. Az első 

szabványosított töltet a Raschig-gyűrű volt (Friedrich Raschig, 1873), amellyel elkezdődött a töltetek 

standardizálása. A gyűrű magassága megegyezik az átmérőjével, és csövekből könnyen gyártható. 

Ezután használtak többnyire kerámiából készült golyókat, ill. gyűrűket. A kerámia mint szerkezeti 

anyag elsősorban a korrozív gázokkal, illetve gőzökkel való munka miatt volt szükséges. A tölteteket 

ma sokféle anyagból (üveg, porcelán, kerámia, szén, fém, műanyag) készítik. A különböző típusok 

kialakulását és lehetőség szerinti szabványosítását az indokolta, hogy az abszorberek ill. rektifikáló 

oszlopok elválasztóképessége előre számolható, tervezhető legyen. A töltelékek ömlesztett halmazt 

képeznek a kolonnában, és szabványosításuk után a HTU és NTU számításokhoz szükséges 

paraméterei ismertek, esetleges tervezéshez felhasználhatók. Az 1.3.39. ábra mutat be néhány 

töltettípust. 

A kereskedelemben számtalan tölteléktest kapható. Az elterjedten használt típusokat, leegyszerűsítve 

három csoportba sorolhatjuk: gyűrűk, nyergek és egyéb alakú testek. 

Régebben a Raschig-gyűrű mellett a Lessing-gyűrűt és rekeszes gyűrűt használták. A falvastagság 

csökkentése, a gyűrűpalást felhasítása és behajtása (pl. Pall-gyűrű, Bialecki-gyűrű) a hidrodinamikai 

tulajdonságok javulását eredményezték. A műanyagok elterjedésével a gyűrűs szerkezetet tovább 

módosították (pl. Hiflow-gyűrű). 

A Berl-nyereg, a Raschig-gyűrűhöz hasonlóan, első generációs töltetszerkezet. A nyereg alakú testek 

is jelentős változáson mentek keresztül az elmúlt évtizedekben (pl. Intalox-nyereg, Super-Intalox-

nyereg, IMTP–Intalox-nyereg), amelyek eredményeként csökkent a töltött oszlop helyi szerkezeti 

eltérése, javult az áramlási tulajdonsága. 

A műanyagok használatával nemcsak a szerkezeti anyag tulajdonságai (jól nedvesíthető, korrózióálló) 

választhatók meg az adott rendszerhez, hanem a gyártástechnológia módosítása miatt, különleges 

(olykor egzotikus) alakú tölteteket (pl. Tellerette-, Hackette-töltetek) lehet előállítani. A műanyag 

töltetek előnye, hogy lényegesen könnyebbek a kerámia- és fémtölteteknél. 
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1.3.39. ábra. Ömlesztett töltetek, jellemző töltettípusok 

Az ömlesztett tölteteket meghatározott méretsor szerint, általában 15–50 mm mérettartományban 

gyártják. A szokásos oszlopátmérő 0,3–1 m. Az új töltettípusoknál az oszlopátmérő elérheti az 1,5 m 

nagyságot. A nagyobb átmérőjű oszlopoknál a folyadék egyenletes elosztását már nem lehet 

biztosítani, ezért az oszlopok nem működnek jól. 

Már a tölteléktesteknél is felmerült, hogy ne véletlenszerűen, hanem szabályosan egymásra felrakva, 

rendezetten helyezzék el. Az így kialakított oszlopokat nagyobb átmérőjű (100–150 mm) töltetekből 

készítették. Az ilyen szerkezetek nem terjedtek el, mert a torony megtöltése munkaigényes (a 

tölteléktesteket egyenként kézzel kell berakni), és nem hozott jelentős javulást az elválasztó-

képességben. 
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1.3.40. ábra. Egy töltött rektifikáló kolonna általános felépítése 

Egy töltött oszlop általános felépítését mutatja az 1.3.40. ábra. A torony köpenye általában kör 

keresztmetszetű és fémből (korrózióálló acélból) készül. Szükség esetén készülhet kőagyagból, kis 

átmérők esetén üvegből is. Az ömlesztett tölteteket általában a gőz(gáz) belépése feletti 

tartószerkezetre (rácsra) helyezik, hogy a gőz kielégítő elosztására megfelelő helyet biztosítsanak. A 

tartószerkezet kialakításánál biztosítani kell, hogy a gőz és folyadék áramlásához szükséges szabad 

keresztmetszet biztosított legyen (legalább akkora szabad keresztmetszet szükséges, mint a töltetben 

bárhol máshol, különben az elárasztódás itt kezdődik el). A tartószerkezet (1.3.41. ábra) készülhet 

szitalemezből, préselt lemezből, amelyeket gyakran hullámosra préselnek a nagyobb szabad 

keresztmetszet és a jobb szilárdság elérésére. Tartószerkezetnek rácsok, rostélyok is használhatók. A 

betáplált folyadékot, illetve refluxfolyadékot egyenletesen kell teríteni az oszlop teljes 
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keresztmetszetében, erre szolgálnak a folyadékelosztók (1.3.42. ábra). Az oszlopfal közelében a töltet 

fajlagos hézagtérfogata mindig nagyobb, mint a töltött oszlop belsejében, aminek következménye, 

hogy a lecsurgó folyadék a fal felé áramlik (falhatás). Ezért az ömlesztett töltetekben, egymástól 

meghatározott távolságra, a folyadék ismételt elosztására ún. folyadékterelőket (1.3.43. ábra) építenek 

be. A könnyű műanyag töltetek nagy gázsebességnél elmozdulhatnak (a sebesség elérheti a fluidizáció 

kezdeti sebességét), ezért gyakran használnak töltelékrögzítő szerkezetet (támasztórácsot, 1.3.44. ábra) 

a töltet tetején. Nagy gőzsebességnél a gőzcseppeket is magával ragadhat, amelyek kihordását 

cseppfogókkal (pl. műanyagból vagy fémből készült szövettel) akadályozzák meg. 

 

1.3.41. ábra. Töltettartó szerkezet hullámosított préselt lemezből 

 
a) 

 
b) 

1.3.42. ábra. Folyadékelosztók a) refluxelosztó perforált csövekből; b) betáplálás elosztórendszer 

(vályús szerkezet) 
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1.3.43. ábra. Folyadékterelő szerkezet 

 

1.3.44. ábra. Töltettámasztó rács 

Rendezett töltetek 

Jelentős, forradalmi változást jelentett a töltött oszlopok működésében és a használatában a rendezett 

töltetek megjelenése. Az első ipari alkalmazás (1966, Sulzer) óta csaknem valamennyi töltetgyártó cég 

kifejlesztette a saját töltettípusát. Ezeket, az új töltettípusokat fémből és műanyagból készítik. A 

töltetszerkezetet vékony, általában lyuggatott lemezből vagy huzalszövetből készült, szabályos 

ismétlődő geometriai alakzatokat tartalmaz, amelyek járatcsatornákat képeznek. A járatcsatornákat 

különböző módon kialakított (hajtogatott, préselt, hullámosított) lemezek megfelelő egymáshoz 

illesztésével érik el. A járatcsatornák a kolonna tengelyétől valamilyen szögben eltérnek (a tengellyel 

bezárt szög általában 45-nál kisebb szokott lenni). A töltetszerkezetből az oszlop keresztmetszetét 

kitöltő egységcsomagokat készítenek. Az egységek szokásos magassága 50–250 mm. Nagy átmérőjű 

oszlopoknál (800 mm < D) az egységeket szegmensenként rakják be. A szerelésnél arra is ügyelnek, 

hogy a következő egységet az előzőhöz viszonyítva elforgatott állapotban rakják be. Az egységeket a 

tervezett töltetmagasságig egymásra rakják. Nagyon magas tornyoknál bizonyos magasságonként (3–

6 m) a töltetet, a rendezetlen töltetekhez hasonlóan, itt is megszakítják, és folyadékelosztókat 

helyeznek el. A folyadék a járatcsatornák oldalfalain csurog lefelé, miközben a gőz (gáz) a csatornák 

belsejében halad felfelé. Az egyforma geometriai szerkezet eredményeként a gőz és folyadék eloszlása 

egyenletes a teljes oszlopkeresztmetszetben, és minden járatcsatornában közel ugyanakkora a fázisok 

áramlási sebessége. Az áramlás jól megközelíti az ideális, dugattyúszerű áramlást (a falhatás általában 

elhanyagolható). Az egyenletes elosztás mellett, a jól tervezett töltet felülete is jobban nedvesedik. 

(Azonos folyadékterheléssel nagyobb lesz a nedvesített felület.) Egy rendezett töltet oszlopba rakását 

mutatja az 1.3.45. ábra. 
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1.3.45. ábra. Rendezett töltetszerkezet elhelyezése az oszlopban 

A rendezett tölteteknek, az ömlesztett töltetekkel összehasonlítva, számos kedvező tulajdonságuk van: 

 Rendkívül kicsiny az egységnyi magasságú tölteten a nyomásesés, ami a kolonnák 

működtetésénél több szempontból is kívánatos (pl. kisebb forráshőmérséklet-emelkedés az 

oszlop aljában, kisebb ventillációs, gázkompresszoros munka abszorberek esetében). Ezért a 

vákuumdesztillációnál elterjedten használják a rendezett tölteteket. 

 Kicsiny a folyadék-visszatartás („hold up”), ami kis tartózkodási időt eredményez, ezáltal 

csökken a hőkárosodás (bomlás, polimerizáció) esélye. 

 Nagyon jó az elválasztóképesség, tehát azonos elválasztási feladathoz alacsonyabb oszlop 

elegendő. 

 Kiemelkedően magas rugalmas működés, a terhelés széles tartományban változtatható és 

többcélú (többféle termék elválasztására alkalmas) desztilláló oszlop építhető. 

 Jó terhelhetőség, azaz nagy a folyadék- és gázkapacitás. 

A rendezett töltetek felhasználásánál a hátrányos tulajdonságokat is számításba kell venni: 

 A rendezett töltetek szilárd szennyezésre érzékenyek, mechanikai eszközökkel nem tisztíthatók. 

A lerakódásokat csak leoldással vagy kémiai kezeléssel lehet eltávolítani. 

 A rendezett töltetek lényegesen drágábbak, mint az ömlesztett töltetek. Ezért a tervezésnél 

gazdasági elemzéssel lehet csak eldönteni, hogy érdemes-e a nagyobb beruházási költséget 

felvállalni. 
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1.3.46. ábra. VM-rendezett töltet (ifj. Fábry és Manczinger, 1986) 

A világon számos gyártó foglalkozik rendezett töltetek gyártásával. Az 1.3.46. ábra egy ilyen 

töltettípust mutat be. A rendezett töltetek, fenti tulajdonságaik miatt, ma már egyre inkább 

alkalmazásra kerülnek. Gyakran egy meglévő tányéros kolonna tányérjainak rendezett töltetre történő 

cserélésével (revamping) az oszlop kapacitása többszörösére növelhető. 

1.3.3.3. Visszaforralók és kondenzátorok 

A rektifikáló készülékek fontos elemei a hőcserélők. A betáplált elegyet általában csőköteges 

hőcserélőben melegítik a kívánt hőmérsékletre. A visszaforralóban az oszlopból lecsurgó folyadék egy 

részét elpárologtatják, és visszavezetik az oszlopba. A kondenzátorban a párát kondenzáltatják és a 

folyadék egy részét refluxként visszavezetik az oszlopba. A hőveszteség csökkentésére az oszlopot 

gondosan szigetelik. 

Visszaforralók 

Az üstöket és visszaforralókat általában vízgőzzel fűtik. Néha olajat vagy más meleg fluidumot is 

használnak hőhordozó közegként. A kis üzemeknél az oszlopot általában ráépítik az üstre. Ezzel 

megtakarítható a csővezetékek építése a visszaforraló és a kolonna közé. A legegyszerűbb megoldású 

üst a köpenyén keresztül fűthető (1.3.47.a ábra). A hőátadó felület, és ennek megfelelően a gőztermelő 

kapacitás korlátozott. Nagyobb fajlagos felületet lehet beépíteni, ha az oszlop alján összegyűjtött 

folyadékba csőköteges hőcserélőt helyeznek (1.3.47.b ábra). Mindkét megoldás a folyadék részleges 

elpárologtatását szolgálja, ezért egy elméleti fokozatnak tekinthető a számításoknál. Nagy kapacitású 

desztilláló oszlopoknál rendszerint külső hőcserélőket használnak. A leggyakoribb forralókészülék a 

kazánhoz hasonló üst (1.3.47.c ábra). A torony aljáról elvezetett folyadékot egy külső tartályban 

forralják és a keletkező párát egy másik csövön a torony aljára (az alsó tányér vagy a töltettartó rács 
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alá) visszavezetik. A forraláshoz vízszintes elrendezésű csőköteges hőcserélőt használnak. A maradék 

folyadék lesz a fenéktermék. Mivel a gőz a forrásban lévő folyadékból keletkezik, a kazán mindig egy 

elméleti fokozatnak tekinthető. A függőleges elrendezésű csőköteges hőcserélőket úgy helyezik el, 

hogy a természetes cirkuláció kialakulhasson (1.3.47.d ábra). Ennél a készüléknél az oszlop aljáról a 

folyadék egy részét termékként elveszik, a másik részét a hőcserélőbe vezetik, ahol teljesen elpárolog. 

A csövekben keletkező, gyorsan mozgó gőzbuborékok magukkal viszik a folyadékot (termoszifon 

működés). A teljes elpárologtatás miatt a visszaforralóban nincs gőz–folyadék megoszlás, ezért nincs 

semmilyen dúsulás (ez a megoldás nem tekinthető elméleti fokozatnak, ezért a magyar 

szakirodalomban gyakran „rebojler”-nek nevezik). Vizes oldatok rektifikálásánál, ha a víz a maradék, 

akkor az oszlop közvetlen vízgőz-bevezetéssel is fűthető. Ilyenkor a visszaforraló hőcserélőt 

elhagyhatjuk, de az oszlopban több tányérra lesz szükség. 

 
a) 

 
b) 
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c) 

 
d) 

1.3.47. ábra. Visszaforralók, a hőközlés különféle módozatai: a) a kolonnával egybeépített üst, b) a 

kolonnába beépített csőköteges hőcserélő, c) külső üst, d) külső visszaforraló (rebojler) 

Kondenzátorok 

Az oszlop tetejéről távozó pára kondenzáltatására legtöbbször vizet használnak hűtőközegként. 

Nagyon illékony komponensek desztillációja esetén valamilyen hűtőfolyadékot kell használni, de ez a 

hűtés jelentősen drágább, mint a vízhűtés. Ezért gyakran megnövelik a nyomást, hogy magasabb 

kondenzációs hőmérsékletet érjenek el, ahol már a víz is használható hűtésre. 

A kondenzátorok (régebbi nevükön deflegmátorok) vízszintes elrendezésű csőköteges hőcserélők, 

amelyekben a hűtőközeg a csövekben áramlik, és a pára a köpenyben kondenzál. Általában a 

kondenzátorban a pára csak kondenzál, és forrponti folyadékként távozik belőle. A folyadék egy részét 

refluxként visszavezetik az oszlop tetejére, a másik részét (a desztillátumot) egy másik hőcserélőben 

lehűtik (1.3.48. ábra). Ha a kondenzátor a torony fölött elhelyezhető, akkor a reflux a nehézségi erő 

hatására visszafolyik az oszlopba. Magas tornyoknál, szabadban elhelyezett készülékeknél a 

kondenzátort rendszerint az alapszinten helyezik el (így könnyen hozzáférhető és tisztítható), és a 

refluxot szivattyúval adagolják az oszlop tetejére. 



132 Vegyipari műveletek II. Anyagátadó műveletek és kémiai reaktorok 

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

 

1.3.48. ábra. Kondenzátor és refluxadagolás 

Ha a desztillátum további felhasználása gőzfázisban történik, akkor részleges kondenzáltatást alkal-

maznak. A párát csak annyira hűtik, hogy a refluxhoz szükséges mennyiségű folyadékot nyerjenek. Ez 

a megoldás alacsony forrpontú desztillátumnál előnyös, ahol a teljes pára kondenzáltatásához igen 

nagy felületű hőcserélőre lenne szükség (a kis hőmérséklet-különbség miatt szükséges a nagy hőátadó 

felület). Ha a gőzállapotú desztillátum és a folyadék jól keveredik és az érintkeztetési idő elég nagy, 

akkor egyensúlyi fázisok távoznak. Ebben az esetben a kondenzátor egy elméleti fokozatnak felel 

meg. Más esetben a dúsulás az elméleti fokozatnál kisebb, ezért biztonságosabb, ha a tervezésnél a 

kondenzátort nem tekintjük plusz egy elméleti fokozatnak. 

Megjegyezzük, hogy a részleges kondenzációból eredő dúsulást már a középkorban is felismerték és 

alkalmazták. A részleges kondenzációt, megkülönböztetésül a teljes kondenzációtól, gyakran 

deflegmációnak is nevezik. 

Ha a kondenzátumot a hőcserélőben a forráspontja alá hűtjük, és ennek a folyadéknak egy részét 

vezetjük vissza az oszlopba, akkor azt „hideg refluxnak” nevezzük. A visszavezetett hideg folyadék a 

kolonnafejben a forráspontjáig melegszik. Az ehhez szükséges hőt a felszálló pára egy részének 

kondenzálásával nyeri. Ezáltal megnő a lefelé csurgó folyadék mennyisége, azaz a belső refluxarány 

nagyobb lesz, mint a külső refluxarány. Ezt a változást a lépcsőszerkesztésnél és a hőszükséglet 

számításánál figyelembe kell venni. 

1.3.4. Különleges desztillációs eljárások 

1.3.4.1. Vízgőz-desztilláció 

Ha két folyadék egymásban gyakorlatilag oldhatatlan (nem elegyedő rendszerek), akkor a kompo-

nensek parciális nyomása megegyezik a tiszta komponensek gőznyomásával. Ebből következik, hogy 

az összes nyomás egyenlő a komponensek gőznyomásának összegével: 

00
BA ppP  . (1.3.115) 

A gőzösszetétel független a folyadékfázis százalékos összetételétől mindaddig, amíg mindkét folyadék 

jelen van a rendszerben: 
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A forrás akkor kezdődik, amikor a komponensek gőznyomásának összege megegyezik a külső 

nyomással. A forrási hőmérséklet alacsonyabb lesz, mint külön-külön bármelyik komponens forr-

pontja és a desztilláció egész tartama alatt állandó marad. Vízzel nem elegyedő szerves anyagok 

(olajok) elválasztásánál, tisztításánál a forrpont a tiszta víz forrpontja alatt lesz. Ha például a víz és a 

limonén (a növényi illóolajok egyik komponense) tenzióját egy közös nyomás-hőmérséklet diagramon 

ábrázoljuk, könnyen meghatározhatjuk az adott nyomáshoz tartozó forrpontot. A szerkesztés 

megkönnyítésére a víz tenziógörbéjét tükrözve (felülről lefelé növekvő skálán) ábrázoljuk (1.3.49. 

ábra). A komponensek arányát a tenziók aránya szabja meg: 

0
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Ebből az összefüggésből kifejezhető az egységnyi tömegű limonén desztillációjához szükséges vízgőz 

mennyisége: 
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A gyakorlatban ennél a mennyiségnél többre van szükség, mert az átáramló vízgőz nem éri el az 

egyensúlyi állapotot, illetve kis mennyiségben egyéb gázt (pl. nitrogén) is tartalmazhat. 

 

1.3.49. ábra. Forráspont-meghatározás a limonén atmoszférikus vízgőz-desztillációjánál 

A vízgőz-desztillációt akkor alkalmazzák, ha a tisztítandó vegyületnek atmoszférikus nyomáson 

magas a forrpontja, vagy, ha a forrpont közelében a vegyület bomlik. A folyadékok vízgőz-desztil-

lációs tisztítására alkalmas berendezés látható az 1.3.50. ábrán. 
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1.3.50. ábra. Folyadék tisztítása vízgőz-desztillációval 

Szilárd vázanyagokból történő vízgőz-desztillációnak jól ismert példája a növényi illóolajok 

kinyerése. Egy illóolaj lepárló vázlatát mutatja az 1.3.51. ábra. 

 

1.3.51. ábra. Illóolajok kinyerése szilárd vázanyagból vízgőz-desztillációval 

1.3.4.2. Azeotrop elegyek rektifikálása 

Az azeotrop elegyek egyszerű rektifikálással nem választhatók szét két tiszta komponensre. A 

minimális forrpontú azeotrópoknál a desztillátum-összetétel lesz közel az azeotrophoz. A maximális 

forráspontú elegyek esetén pedig a maradék összetétel közelíti az azeotróp összetételt. 

Heteroazeotróp elegyek elválasztása 

Az olyan azeotróp elegyek, amelyek komponensei folyadékállapotban nem oldódnak (vagy csak 

korlátozottan oldódnak) egymásban, két frakcionáló oszlopban könnyűszerrel elválaszthatók. Az 

elválasztás azon alapszik, hogy a lekondenzált desztillátum két folyadékfázisra válik szét, amelyek 

összetétele az azeotróp összetétel két oldalán van. Az elválasztást vizsgáljuk a gőz–folyadék 

egyensúlyi diagramon (1.3.52. ábra). Az egyensúlyi folyadék-összetételt az 1ex  és 2ex  koncentrációk 

jelzik. 
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1.3.52. ábra. Az n-butanol–víz rendszer egyensúlyi diagramja 

Az Fx  összetételű elegyet az első oszlopba (1.3.53. ábra, I. oszlop) tápláljuk. Amelyben rektifikálással 

WIx  összetételű maradékot (az egyik tiszta komponens) és DIy  összetételű párát nyerünk, amelyet egy 

kondenzátorba vezetünk. A kondenzáció után két egyensúlyban lévő folyadékot kapunk, amelyeknek a 

koncentrációi 1ex  és 2ex . A két folyadékot egy ülepítőben szétválasztjuk és az 1ex  összetételű fázist 

az I. oszlopba refluxként visszavezetjük. Az 2ex  összetételű folyadékot pedig az elválasztóedényből a 

II. oszlop legfelső tányérjára vezetjük, amely csak egy kihajtó oszloprészt (alsó oszloprész) tartalmaz. 

Az oszlop alján kapjuk meg a másik tiszta komponenst ( WIIx ). A II. toronyból felszálló pára 

összetétele DIIy  lesz. Lekondenzálva ugyanazt a két nem elegyedő folyadékot adja, mint az első 

desztillátum. Ezért a két oszlophoz ugyanaz a kondenzátor és szeparátor használható. 
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1.3.53. ábra. Biner folyadékelegy heteroazeotróp rektifikálása 

Kétnyomásos rektifikálás 

A nyomás alatti elválasztás mindig többe kerül, mint az atmoszférikus desztilláció. Ezért akkor 

használják, ha van valamilyen előnye a nyomás alatti műveletnek. A homogén azeotrópot képező 

elegyeknél az azeotróp összetétel gyakran változik a nyomással. Számos esetben elérhető, hogy a 

nyomás csökkentésével vagy növelésével megszűnik az azeotróp. Például az aceton–metanol elegy 

csak a 2,6·104 Pa < P < 21 bar nyomástartományban képez azeotrópot. A valóságban a határok 

közelében a relatív illékonyság még mindig közel egy marad, ezért a megfelelő elválasztáshoz nagy 

refluxarány és sok elméleti tányér szükséges. 

A komponensek elválasztásához az is elegendő, ha az azeotróp összetétel változik meg jelentősen a 

nyomással. Ekkor, ha folyamatos rektifikálással mindkét komponenst tisztán akarjuk kinyerni, akkor 

két oszlopra van szükség. A legtöbb esetben minimális forrpontú azeotrópok (pl. tetrahidrofurán–víz, 

acetonitril–víz, aceton–metanol) elválasztására használják a kétnyomásos desztillációt. De lehet 

maximális forrpontú azeotrópok elválasztására is alkalmazni (pl. víz–etilén–diamin). 
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1.3.54. ábra. Tetrahidrofurán (THF) víz elválasztása kétnyomásos rektifikálással 

A kétoszlopos elválasztás folyamatvázlatát az 1.3.54. ábrán mutatjuk be. Gazdasági megfontolásokból 

célszerű az egyik oszlopot atmoszférikus nyomáson üzemeltetni, mert a vákuum vagy túlnyomás 

alkalmazása többletköltséget jelent. A híg oldatot az első oszlopba táplálják, amelynek fenékterméke 

az illékonyabb komponens (1. komponens). Mindkét oszlop fejterméke az adott nyomáshoz tartozó 

azeotróp elegy lesz (minimális forrpontú azeotrópok!). Az első oszlop desztillátumát a második 

(nagyobb nyomású) oszlopba a megfelelő tányérra vezetik vissza. A második oszlop üstjéből nyerik a 

tiszta, kevésbé illékony komponenst (2. komponens). A második oszlop desztillátumát visszavezetik 

az első oszlopba. A két különböző nyomáshoz tartozó egyensúlyi görbéket mutatja az 1.3.55. ábra. A 

nyomásokat úgy kell megválasztani, hogy a különböző nyomáshoz tartozó azeotróp összetételek 

kellően eltérjenek egymástól. Közeli értékek esetén túl nagy belső recirkuláció alakulna ki. Ennek 

eredményeként megnő az energiafelhasználás is. Ha egy üzemben csak kevés oldószerelegy 

keletkezik, akkor egy nyomásálló oszlop is elegendő az elválasztáshoz. Először szakaszos 

rektifikálással lehajtják az első azeotrópot, amelyet félretesznek. Majd átállítják a rektifikáló oszlopot 

és feldolgozzák a félretett desztillátumot. A második desztilláció maradéka a tiszta 2. komponens lesz, 

de ismét keletkezik egy desztillátum, amelyet tárolás után fel kell dolgozni. A kétnyomásos 

desztilláció előnye, hogy az azeotrópok segédanyag hozzáadása nélkül elválaszthatók. 
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1.3.55. ábra. Tetrahidrofurán víz egyensúlyi diagramja 

Azeotróp desztilláció 

A kétkomponensű elegyhez egy harmadik komponenst adnak azzal a céllal, hogy új, alacsonyabb 

forrpontú azeotrópot képezzen, amely könnyen desztillálható az elegyből. Ismeretes, hogy az etil-

alkohol a vízzel minimális forrpontú azeotrópot képez (95,6 m/m%-os etanol, forráspont: 78,15 C). 

Ha a rendszerhez vízzel nem elegyedő oldószert (pl. ciklohexánt) adnak, akkor minimális forrpontú 

háromkomponensű (terner) azeotróp keletkezik, ami könnyen elválasztható a 78,4 C-on forró 

etanoltól. A berendezés folyamatvázlata az 1.3.56. ábrán látható. A híg vizes oldatból (pl. 

fermentléből) az etanolt először 90–92%-osra dúsítják. Ezt az elegyet táplálják az első oszlopba, 

amelyből maradékként nyerik az abszolút alkoholt. A fejtermékként kapott terner azeotróp 

kondenzálással két folyadékfázisra válik szét. A szerves fázist visszavezetik az első oszlop tetejére. A 

vizes fázist egy másik oszlop tetejére vezetik, ahol fenéktermékként tiszta vizet kapnak. 

 

1.3.56. ábra. Azeotróp desztilláció, etanol abszolutizálás 
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Megjegyzés 

Az olyan elválasztásokat is azeotrop desztillációnak nevezik, ahol a két komponens nem képez 

azeotropot, csak kicsi a relatív illékonyság. Harmadik komponens hozzáadásával viszont hetero 

azeotrop keletkezik, amely elősegíti a komponensek jó elválasztását. Ilyen példa az ecetsav–víz 

elválasztás, ahol butil-acetátot adnak a rendszerhez. 

Extraktív desztilláció 

Ha két komponens forrpontja közel van egymáshoz, akkor az elválasztás rektifikálással akkor is nehéz, 

ha nem képeznek azeotrópot. Számos esetben egy harmadik komponens hozzáadásával a relatív 

illékonyság jelentősen megnövelhető. Általában mindkét komponensnél magasabb forrpontú harmadik 

komponenst adnak a rendszerhez, amely az eredeti elegy kevésbé illékony komponenséhez hasonló 

szerkezetű, azzal erősebb kölcsönhatás jön létre, mint az illékony komponenssel. Így az oszlopban 

lefelé csurgó oldószer mintegy kioldja (extrahálja) a kevésbe illékony komponenst, ezért ezt az 

elválasztást extraktív desztillációnak nevezik. A szétválasztó művelet általános folyamatát az 1.3.57. 

ábrán mutatjuk be. Az első oszlopba táplálják a kiindulási elegyet. A nem illékony oldószert (extraktív 

ágens) általában az oszlop tetejére vezetik, hogy az egész oszlopban jelen legyen. A desztillátumban 

megkapják a tiszta, illékony komponenst. A maradék a kevésbe illékony komponens és az oldószer 

elegye, amelyet egy másik rektifikáló oszlopba vezetnek, ahol fenéktermékként visszanyerik az 

oldószert. Az oldószert rendszerint a betápláláshoz hasonló mennyiségben alkalmazzák, emiatt az 

oszlop átmérője és a hőforgalom megnő. 

 

1.3.57. ábra. Az extraktív desztilláció folyamatvázlata 

Az extraktív desztilláció azeotróp elegyek elválasztására is alkalmas. Például az etanol–víz 

elválasztására etilén-glikol (forráspont: 197,4 C) használható extraháló oldószerként. 

Megjegyzés 

A művelet leírásánál gyakran az extrakció nevezéktanát használják. Így a desztillátum helyett 

raffinátumot, a maradék helyett extraktumot írnak. 
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Molekuláris desztilláció 

A nagyvákuum-tartományban (10-1–10-3 Pa) végzett desztillációs elválasztás a molekuláris 

desztilláció. 

A molekuláris desztilláció alapelve a következő: 

A desztillálandó anyagot nem forraljuk, hanem csak párologtatjuk. 

A párolgófelület és a kondenzálófelület között a gőzmolekulák nem ütköznek akadályba, mert olyan 

kis nyomást hoznak létre, hogy a molekulák szabad úthossza azonos nagyságrendben legyen az 

elpárologtató és kondenzálófelület távolságával. Így elérhető, hogy a gőzmolekulák ütközés nélkül, 

mintegy „egyenként”, „molekulánként” desztilláljanak (erről kapta a művelet a nevét). 

Ezzel a módszerrel a desztillálhatóság felső határa 200–300 dalton molekulatömegtől 900–

1000 Dalton molekulatömegig bővíthető. 

 

1.3.58. ábra. Esőfilmes desztilláló készülék molekuláris desztillációhoz 

A leggyakrabban alkalmazott készülék az esőfilmes desztilláló (1.3.58. ábra). A koncentrikusan 

elhelyezett függőleges csövek közötti térben történik az elpárologtatás. A külső csövet a köpenyén 

keresztül fűtik. A betáplált folyadékot a külső cső belső felületén egyenletesen eloszlatják, és vékony 

filmben (filmvastagság kb. 1 mm) csurog lefelé. Az illékony molekulák elpárolognak és a hűtött belső 

cső felületén kondenzálnak. A desztillátumot és a maradékot vákuum alatti szedőkben gyűjtik. A 

molekuláris desztillációt 0,1–0,01 Pa (10-3–10-4 Hgmm) nyomáson végzik. Az alkalmazott hőmérséklet 

az anyagok ún. eliminációs hőmérséklete. Ezt kísérleti úton határozzák meg. Az elpárologtató és 

kondenzálófelület között nagy hőmérséklet-különbség (akár 100 C is) lehet. A molekuláris 

desztilláció alapfeltétele a betáplált anyag jó gázmentesítése. Minden olajszerű anyag jelentős 

mennyiségű gázt (levegőt) old. Emellett a kis móltömegű szennyezések (pl. víz) ezen a kis nyomáson 

már a kondenzálófelület hőmérsékletén is gáz-halmazállapotúak. Desztilláció előtt ezektől a gázoktól 

meg kell szabadítani az anyagot. Vékony filmrétegben egyre alacsonyabb nyomású vákuumedényeken 
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vezetik keresztül a betáplált anyagot. Így tudják biztosítani, hogy desztilláció közben az anyag ne 

habzódjék fel. 

Az elpárolgás áramsűrűsége: 
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, (1.3.119) 

ahol jn  móláram (mol/s), 

  A  felület (m2), 

  jp  a komponens parciális nyomása (Pa), 

  jM  móltömeg, 

  R  gázállandó (8,314 J/molK), 

  T  hőmérséklet (K). 

A két komponens aránya a desztillátumban a következő kifejezéssel becsülhető: 
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Az elválasztóképesség kicsi, kb. 150–250 móltömeg-különbség szükséges a két komponens 

elválasztásához. Többfokozatú készülékek, 10–15 elméleti tányér beépítésével már jó elválasztást 

eredményeznek. 

A molekuláris desztilláció lassú, drága, az energiát nagymértékben fogyasztó eljárás. A desztillációhoz 

nagy vákuum kell. 

A fontosabb alkalmazások: 

Étolaj-feldolgozás:   zsírsavak elválasztása, 

       monogliceridek kinyerése, 

       vitaminok dúsítása, 

       színezékek elválasztása; 

Műanyagipar:   műanyaglágyítók (ftálsav-észterek) kinyerése reakcióelegyből; 

Vákuumtechnika:  vákuumolajok és vákuumzsírok előállítása. 

Megjegyzés: Hasonló felépítésű, de nagyobb nyomáson (0,1–1 Pa) üzemelő készülékeket használnak a 

rövidutas desztillációnál. Mivel a vákuum előállítása ezen a nyomáson lényegesen könnyebb feladat, 

számos ipari méretű (50 m2 párologtató felülettel) készüléket használnak. Hőre érzékeny anyagok (pl. 

természetes és szintetikus vitaminok, halolajok, vaj, növényi kivonatok) elválasztására, tisztítására 

használják. 

1.3.5. Energiafelhasználás, energiaintegráció 

A rektifikálás energiaigényes művelet, de számos előnye miatt (jól tervezhető, számolható, üzem-

biztos, egyszerű, általában nem igényli külső anyag hozzáadását, kivéve az extraktív desztillációt) még 

mindig a leginkább elterjedt elválasztás. Ezért energiafogyasztásának csökkentésére számos megoldás 

született már. 

Energiafogyasztását legegyszerűbben a fejtermék mennyisége és a refluxarány ismeretében 

számolhatjuk ki. A felső oszloprészben a páraáram (1.3.83 egyenlet): 
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DRV  )1( . (1.3.83) 

Amiből a hűtésienergia-igény (1.3.86 egyenlet): 

VQ D kond
 , (1.3.86) 

ahol D  a desztillátum moláris párolgáshője (J/mol). 

Ha érvényes a moláris párolgás és túlfolyás tétele és forrásponti a betáplálás, akkor az üstben közölt hő 

azonos a kondenzátorban elvont hővel, azaz 

kondüst QQ   . (1.3.121) 

Amennyiben nem forrásponti a betáplálás és/vagy nem érvényes a moláris párolgás és túlfolyás tétele, 

akkor az oszlop teljes entalpiamérlegéből számíthatjuk ki az üstben közlendő és a kondenzátorban 

elvonandó hő mennyiségét. Ezt a számolást pl. a tányérról tányérra történő számolás, modellezés 

keretében el tudjuk végezni. 

Általános szabály azonban, hogy minél nagyobb a refluxarány és a desztillátum mennyisége (lásd 

1.3.83. képlet), annál többet kell egy rektifikáló oszlopban fűteni és hűteni. 

1.3.5.1. Energiafelhasználás csökkentése 

A rektifikálás energiaszükségletének csökkentésekor azt kell szem előtt tartani, hogy a rektifikálás 

során egy folyadékelegyben lévő komponensek elválasztása történik, amely elválasztás nem spontán 

lejátszódó folyamat. Ezért az elválasztás érdekében munkát kell befektetni. Termodinamikailag ez azt 

jelenti, hogy a komponensszétválás entrópiacsökkenéssel járó folyamat. Ez a termodinamika II. 

főtétele értelmében csak úgy valósulhat meg, ha a rektifikálás egy olyan összetett folyamat része, ahol 

egy másik részfolyamat is lejátszódik, melynek entrópiatermelése legalább akkora, mint a 

rektifikálással megvalósított szétválasztással együtt járó entrópiacsökkenés. Ez a másik részfolyamat a 

visszaforraló és a kondenzátor közti hőátmenet, mely a befektetett hőenergia degradálódását jelenti. 

Ideális esetben, ami a reverzibilis desztillációnak felel meg, ez a két entrópiaérték azonos, reális 

esetben ez az entrópiatermelés azonban mindig nagyobb, mint a szétválással járó entrópiacsökkenés. 

A desztilláció tehát hőenergia degradálódásával jár együtt. Mivel az energia nem vész el, ezért az 

entalpiamérleg nem mutatja kellőképpen a rektifikálás energetikai hatékonyságát, azaz az entalpia, 

illetve entalpiamérleg nem ad egyértelmű felvilágosítást a folyamat és az energiaforrás hasznos 

munkavégző képességéről. Ha azonban az exergiafüggvényt használjuk, akkor megvizsgálhatjuk ezt a 

hatékonyságot, ugyanis az exergia a maximális hasznos munkavégző képességet jelenti. Az exergia, az 

entalpiával ellentétben elveszhet, így az exergiaveszteség mutatja, hogy a kérdéses rektifikálás 

mennyire hatékony, illetve nem hatékony, és ezáltal mutatja a folyamat irreverzibilitását. Ezt a 

hatékonyságot a rektifikálás termodinamikai hatásfokával ( ) mérhetjük: 

veszteségSEP

SEP

ExW

W


 , (1.3.122) 

ahol SEPW    a szeparációs munka (kW), 

  veszteségEx   az exergiaveszteség (kW). 

A szeparációs munka számítható: 

 
BelépőKilépő

SEP ExnExnW ii
 , (1.3.123) 

ahol in  az i-edik komponens be- és kilépő mólárama (kmol/h), 

 Ex  az áramokhoz tartozó exergia (kJ/kmol). 
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Az exergia az alábbi egyenlettel számítható: 

STHEx  0 ,  (1.3.124) 

ahol H  a moláris entalpia (kJ/kmol), 

  S   a moláris entrópia (kJ/kmol K), 

  0T   a választott környezeti hőmérséklet (K). 

Az exergiaveszteség számítható a következő egyenlettel: 

irr0veszteség STEx  , (1.3.125) 

ahol irrS  a folyamat/rektifikálás irreverzibilitásával együtt járó entrópiatermelés (kJ/kmol K). 

A folyamat irreverzibilitásával együtt járó entrópiatermelés a termodinamika II. főtétele alapján 

számítható: 
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 , (1.3.126) 

ahol in   a be- és kilépő móláramok mennyisége (kmol/h), 

  S   a moláris entrópia (kJ/kmol K), 

  kondQ  a kondenzátor(ok)ban elvont hő (kJ/h), 

  kondT  a kérdéses kondenzátor(ok)hoz tartozó hőmérséklet (K), 

  üstQ  a visszaforraló(k)ban elvont hő (kJ/h), 

  üstT  a kérdéses visszaforraló(k)hoz tartozó hőmérséklet (K). 

A termodinamikai hatásfok vizsgálata megadja az egyes rektifikálási megoldások, illetve energetikai 

módosítások javítását a folyamat hatékonyságában. Így azok értékelhetők és összehasonlíthatók. 

A gyakorlatban megvalósuló rektifikálások termodinamikai hatásfoka jóval az ideális eset hatásfoka 

alatt van. Értéke rendkívül változatos, pl. hagyományos rektifikálás esetén (egy betáplálás, két termék, 

egy visszaforraló, egy kondenzátor) szénhidrogének elválasztásánál kb. 5–20%. Ez a hatásfok azonban 

1% alatti is lehet különösen nehéz elválasztások esetén, pl. izotópok szétválasztása. 

Az exergiaveszteségek okai, reverzibilis desztilláció 

Az exergiaveszteségek okait úgy lehetne összesíteni, hogy a valós rektifikálás messze van az ideális 

esettől. Ideális esetben az elválasztásnak végtelenül kis lépésekben kell megtörténnie. Ez 

természetesen csak úgy lehetséges, ha a fokozatszám végtelen lesz. Az elválasztás minden egyes 

lépése egyensúlyi, azaz az egyensúlyi egységből távozó áramok és az egymással szembehaladó 

áramok is egyensúlyban vannak. Ez azt is jelenti egyben, hogy a munkavonal folyamatosan az 

egyensúlyi görbét érinti, tehát nem is lesz egyenes. Így formailag is előáll, hogy végtelen számú 

fokozat, elméleti tányér szükséges a reverzibilis elválasztáshoz, és az alsó oszloprészben mindegyik 

tányérhoz fűtés, a betáplálás felett pedig hűtés tartozik. 

Az energiaveszteségeket, ill. az ezt okozó entrópiaveszteségeket a reverzibilis rektifikáció/desztillálás 

alkalmazásával szüntethetjük meg. Ehhez a fentiek alapján az alábbi feltételeket kell teljesíteni, mely 

feltételek egyben az exergiaveszteségek okai is: 

1. Többkomponensű elegy esetében a fejtermékből csak a legkevésbé illékony, a fenéktermékből 

csak a legillékonyabb komponens távolítható el. Ugyanis ilyenkor lesz a legkisebb a forralás. 

Ha további komponens(ek)t akarunk elválasztani, akkor a hőforgalmazás mértéke aránytalanul 

megnő az első komponens eltávolításához képest, és így irreverzibilis veszteségeket okoz. 
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2. A szétválasztás során a reverzibilis desztilláló oszlop anyagáramait pontról pontra, az oszlop 

hossza mentén, hőelvonással, ill. hőközléssel változtatni kell. 

3. A reverzibilis desztillációhoz egyensúlyi refluxot és egyensúlyi kiforralást kell biztosítani. 

4. A minimális belső anyagáramok, ill. a végtelenül kicsiny hajtóerők biztosítása miatt végtelenül 

sok egyensúlyi fokozatra lenne szükség. 

5. Végtelenül kicsiny vagy nulla nyomásesést kell biztosítani. 

A képzeletbeli reverzibilis rektifikáló oszlop vázlatát az 1.3.59. ábrán láthatjuk. A 2. és 3. feltétel azt is 

jelenti egyben, hogy az oszlopon végtelen sok hőközlés és hőelvonás van. 

 

1.3.59. ábra. Reverzibilis desztilláló oszlop (K-kondenzátor, R-visszaforraló, végtelen számú fokozat) 

1.3.5.2. Energiafogyasztás csökkentése 

Az energiafogyasztás csökkentését, azaz a hatékonyabb desztillációt a reverzibilis desztillálás elvét 

követve, több módon érhetjük el. 

1. csoport: Irreverzibilis keveredések csökkentése 

 a betáplálás helyének és hőállapotának optimális kialakítása, 

 a nyomásesés és ezáltal a hőmérséklet-emelkedés csökkentése, 

 több betáplálás, több elvétel kialakítása, 
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 termikusan csatolt desztillálórendszerek kialakítása, 

 osztott kolonnák alkalmazása, 

 tányérszám és/vagy töltetmagasság növelése. 

2. csoport: A hajtóerő, hőforgalmazás egyenletesebb elosztása 

 közbenső hőforgalmazás, hőközlés és hőelvonás, 

 közbenső hőszivattyú, 

 egyéb speciális, ellenáramú megoldások alkalmazása. 

3. csoport: Hőveszteségek csökkentése 

 energiaintegráció, üzemen belül és üzemen kívül is, 

 csatlakozó hőcserélőrendszer optimális tervezése, 

 hőszivattyú, 

 hőszigetelés. 

A teljesség igénye nélkül ismertetünk néhány megoldást. 

A reverzibilis desztilláció elvének alkalmazása (1. csoport) 

Az 1.3.60. ábra mutatja a kolonnarendszert. A reverzibilis desztilláció szerint egy oszlopszekcióban 

csak egy komponenst választunk el. Az oszlopok végtelen számú tányért végtelen számú 

hőforgalmazással tartalmaznak. A bemutatott kapcsolás egyben az ún. termikus csatolás elve. 
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1.3.60. ábra. Reverzibilis elválasztás elvének alkalmazása négy komponens esetére (végtelen 

oszlopméretek, végtelen hőközléssel), a termikus csatolás elve 

Az 1.3.60. ábrán bemutatott elveket alkalmazza az ún. Petlyuk-kolonna, illetve ennek az egy kolonna-

testbe „tömörített” megoldása, a Kaibel-oszlop (1.3.61. ábra), természetesen véges tányérszámokkal és 

pontszerű hőközléssel és hőelvonással. Bár az elmélet szerint kiemelkedően jó megoldásnak kellene 

lennie mindkét verziónak, a számítások azt mutatják, hogy csak limitált területeken versenyképesek, és 

nagytisztaságú termékek előállítására nem is nagyon alkalmasak. A Kaibel-oszlop kisebb beruházási 

igénye miatt inkább elterjedt. 
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1.3.61. ábra. A termikus csatolás elvének alkalmazása 

Szintén a termikus csatolás kategóriájába sorolhatjuk az oldalkiforralós, oldalsztripperes és az 

oldalrektifikálós oszlopokat (1.3.62. ábra). Fontos szem előtt tartani, hogy a betáplálás felett sztrippert, 

alatta rektifikálót alkalmazunk. 
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1.3.62. ábra. Oldalsztripperes és oldalrektifikálós megoldások 

A hőforgalmazás egyenletesebb elosztása (2. csoport) 

Az 1.3.63. ábra mutat be két megoldást: az oldalforraló és a cirkulációs reflux alkalmazását.  

Megjegyezzük, hogy ilyen esetekben alacsonyabb hőmérsékletű energiaforrással is tudunk az 

oldalforralóban fűteni, ami kedvezőbb, mint az egyetlen pontszerű hőközlés az oszlop fenekében, ill. a 

cirkulációs reflux pedig magasabb hőmérsékletű hőelvonást jelent, ami a hőhasznosítás szempontjából 

kedvezőbb, mint az egyetlen, alacsonyabb hőmérsékletű hőelvonás a fejben. 



1.3. Desztilláció 149 

© Mizsey Péter, Simándi Béla, Székely Edit, BME www.tankonyvtar.hu 

 

 a) b) 

1.3.63. ábra. A lépcsős hőforgalmazás elvének alkalmazása:a) oldalforraló, b) cirkulációs reflux (F, 

betáplálás, D, desztillátum, W, maradék) 

Mindkét esetben kisebb az elválasztás exergiavesztesége, mint az egy visszaforraló–egy kondenzátor 

esetben. Ennek persze az az ára, hogy ugyanahhoz az elválasztáshoz több tányér kell. 

Hőveszteségek csökkentése (3. csoport) 

Erre az esetre egy jó példa az energiaintegráció, ill. annak egyik megoldása, a hőintegráció. Ilyenkor 

két kolonnát kapcsolunk össze úgy, hogy az egyik kolonna fűti a másikat úgy, hogy az egyik kolonna 

kondenzátora a másik kolonna üstje is egyben (1.3.64. ábra). A kapcsolást megvalósíthatjuk, hogy az 

első kolonna fűti a másodikat, vagy visszafelé, hogy a második fűti az elsőt. Ehhez biztosítani kell a 

megfelelő hőmérséklet-különbségeket, amit általában a kolonnák nyomásának változtatásával érünk el. 

A tapasztalatok szerint a visszafelé történő integráció kedvezőbb, ugyanis a második kolonnában már 

a nehezebb komponensek elválasztása történik, ami automatikusan magasabb hőmérsékletet jelent. Így 

kevésbé kell az oszlopokat az optimális üzemállapotukból elmozdítani. 
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1.3.64. ábra. Energiaintegráció: visszafelé hőintegrált kolonnák 

A vizsgálatok szerint a visszafelé hőintegrált kolonnák igen jó hatékonyságot mutatnak széles 

elválasztási tartományban, mind az exergiaveszteség csökkentésében, mind környezeti hatásban. 

Ugyanakkor éles elválasztás is megvalósítható velük. 

Az energiaintegrált megoldások közé sorolhatjuk az ún. előpárlásos vagy „sloppy” kolonnát (1.3.65. 

ábra). A megoldás alkalmazza az 1. csoportban és a 3. csoportban bemutatott hatékonyságjavító 

elveket. A vizsgálatok szerint néhány esetben, amikor terner elegy esetében az A/B elválasztás 

nehezebb, mint a B/C elválasztás, hasonló vagy jobb tulajdonságokat mutat, mint az 1.3.64. ábrán 

bemutatott hőintegrált megoldás. 

A bemutatott energiaintegrációs megoldások esetében úgy kell az integrációt megvalósítani, ill. az 

elválasztást megtervezni, hogy a hőkínálat és a hőigény közel azonos legyen. Eltérések, ill. 

üzemindítás esetére segéd kiforralót és/vagy segéd kondenzátort alkalmazunk. 

 

1.3.65. ábra. Energiaintegráció: előpárlásos kolonna előrecsatolt hőintegrációval 
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Hőszivattyú alkalmazása 

Ilyenkor az oszlop párájának hőjével fűtjük az oszlopot. Ehhez a hőmérsékletet emelni kell, melyet 

kompresszióval, elektromos munka befektetésével érünk el. 

Három lehetőséget mutatunk be (1.3.66. ábra): párakompresszió, folyadékexpanzió és munkaközeges 

megoldás. A hőszivattyú alkalmazását alaposan meg kell fontolni, ugyanis meglehetősen magas 

beruházási költséggel jár. Ugyanakkor csak közeli fej- és fenékhőmérsékletek esetén gazdaságos. 

 

1.3.66. ábra. Hőszivattyús megoldások 

Hőkaszkádelv, szűkületi pont 

A desztilláló oszlopok energetika hatékonyságának javítását alapjaiban megváltoztathatja az üzem 

többi részének hőforgalmazása, fűtései, hűtései. Ezt az ún. hőkaszkád-számítással végezhetjük el 

(Fonyó és Fábry, 1998). Ez megadja a hőmérséklet függvényében az üzem hőforgalmazását és az ún. 

szűkületi pontot, azaz azt a hőmérsékletet, amely fölött csak fűtünk és amely alatt csak hűtünk. A 
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hőkaszkád-számítás megadja az üzem minimális fűtési és hűtési igényeit is. A hőkaszkád ismeretében 

eldönthető, hogy a kérdéses desztilláló oszlopot a hőkaszkádba integráljuk, tehát az üzem egyéb 

hőkínálatával és/vagy hőszükségletével kötjük össze vagy az attól független megoldást választunk, pl. 

a fenti megoldások valamelyikét. 

1.3.6. Kőolaj-feldolgozás 

A kőolaj feldolgozása a legjellemzőbb és legnagyobb volumenű alkalmazása a desztillációnak. A 

kőolaj egy komplex elegy, azaz olyan nagyszámú komponensből áll, hogy azoknak száma és 

mennyisége nem határozható meg. Ezért az elegyet tényleges komponenseivel nem tudjuk leírni, 

hanem a leírásra vagy empirikus módszereket, vagy ún. pszeudokomponenseket választunk. 

A kőolajnak mint komplex elegynek a desztillációs elválasztása számos specialitást foglal magában. 

Néhány sajátosság, a teljesség igénye nélkül: 

 Általában bizonyos forrásponthatárú frakciók és nem egyedi komponensek kinyerése a cél. 

 Mivel a desztilláció termékeit laboratóriumi vizsgálatok, pl. desztillációs próbák, alapján 

minősítik, ezért ezek alapján a desztillációs elválasztás pontosan nem számítható. 

 Az elválasztást sokszor forrásponthézag vagy forráspont-átlapolással minősítik. 

 Gyakran nincs a desztilláló oszlopnak kiforralója, és a teljes hőmennyiséget a betáplálással 

viszik be az oszlopba. 

 A desztilláció során az oldaltermék gyakori. 

Oldalsztrippereket és cirkulációs refluxokat alkalmaznak, ami megváltoztatja a kolonnaszekciók belső 

anyagáramait. A cirkulációs reflux a kolonna belső anyagáramának részleges elvétele, hőjének 

hasznosítása, majd a folyadék visszatáplálása. Egy megoldást mutat az 1.3.67. ábra. 

A kőolajipari atmoszférikus desztillációjára mutat be egy elvi vázlatot az 1.3.68. ábra. Az oszlopot 

főlepárlónak is hívják, mivel itt történik meg a kőolaj több frakciókra való vágása. Az oszlopon 

láthatjuk a kőolajipari desztilláció számos specialitását: (i) a betáplálással visszük be az elválasztáshoz 

szükséges hőt; (ii) ehhez általában csőkemencét is használunk; (iii) oldaltermékek elvétele történik, 

amelyeket oldalsztrippereken át vesszük el; (iv) a jobb elválasztást és a tisztább termékeket vízgőz-

befúvatással is biztosítjuk; (v) cirkulációs refluxokat is alkalmazunk a jobb hővisszanyerés érdekében 

(ezek az ábrán, az áttekinthetőség kedvéért, nem kerültek feltüntetésre). A vízgőzős sztrippelést a 

nemkívánatos könnyű komponensek kihajtására használják. 

 

1.3.67. ábra. Cirkulációs reflux és oldaltermék-elvétel, gázolajfrakció 



1.3. Desztilláció 153 

© Mizsey Péter, Simándi Béla, Székely Edit, BME www.tankonyvtar.hu 

 

1.3.68. ábra. Kőolajipari atmoszférikus üzemű desztillációjának elvi vázlata 

1.3.6.1. Komplex elegyek gőz–folyadék egyensúlyainak leírása 

Desztillációs görbék 

Komplex elegyek gőz–folyadék egyensúlyainak leírása/számítása a különböző desztillációs görbéken 

alapszik. Ezek az empirikus leírásnak tekinthető desztillációs görbék a következők: 

 valódi forráspontgörbe (true boiling point, TBP), 

 ASTM- vagy Engler-desztillációs görbe, 

 egyensúlyi forráspontgörbe (equilibrium flash vaporization, EFV). 

A TBP-görbét nagy elméleti tányérszámú (kb. 100) és nagy refluxaránnyal üzemelő rektifikáló 

kolonnán mérik ki, de gázkromatográfiás elemzés alapján is megkapható. Az 1.3.69. ábra bemutatja a 

TBP-görbe alakját több különböző elegyre. 
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1.3.69. ábra. Valódi forráspontgörbék (TBP), a) biner elegy, b) többkomponensű elegy, c) komplex 

elegy 

Az igen éles elválasztás következtében a TBP-görbében gyakorlatilag a tiszta komponensek 

forráspontjain kapjuk meg az egyes komponenseket. A komplex elegyben lévő nagyszámú komponens 

miatt nem látjuk az a) és b) esetekben tapasztalható lépcsőzetes komponensmegoszlást, hanem 

folytonos vonalat kapunk. 

Az Engler-desztillációt ASTM-görbe, a Magyar Szabvány rögzíti, és lényegesen egyszerűbb 

körülmények közt elvégezhető, mint a TBP-görbe meghatározása. Az Engler-desztilláció során reflux 

nélküli, fokozatos elgőzölögtetést végzünk szabványos berendezésben. Az 1.3.70. ábra mutat be egy 

Engler-desztillációs készüléket. 

Az egyensúlyi forráspontgörbe megadja, hogy adott hőmérsékleten a szénhidrogénelegy hány 

százaléka gőz, ill. folyadék. Ugyanakkor fontos tudni, hogy a három desztillációs görbe egymásba 

átszámítható. Így elegendő a viszonylag egyszerűen megmérhető ASTM-görbét meghatározni, és 

abból a többi görbét kiszámítani (1.3.71. ábra). 
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1.3.70. ábra. Engler-desztillációs készülék 

 

1.3.71. ábra. Desztillációs görbék összehasonlítása, a) terner elegy TBP- és ASTM-görbéi, b) komplex 

elegy TBP- és ASTM-görbéi, c) komplex elegy TBP-, ASTM- és EFV-görbéi 

A különböző desztillációs görbék bármilyen nyomásra, pl. Cox-diagram segítségével, átszámíthatók. 
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Pszeudokomponensek 

A pszeudokomponesekkel általában a desztilláló oszlopok elválasztóképességét állapíthatjuk meg. 

Eszerint az elegyet, TBP-görbéje alapján, fiktív komponensekre, pszeudokomponensekre bontjuk, 

melyeket átlagos fizikai tulajdonságokkal jellemzünk, pl. átlagos molekulasúly, átlagos sűrűség. Az 

1.3.72. ábra pszeudokomponensek kiválasztását mutatja egy komplex elegy esetére. 

 

1.3.72. ábra. Pszeudokomponensek kiválasztása a TBP-görbe alapján 

A kiválasztott pszeudokomponensek átlagos tulajdonságai és a hozzájuk rendelhető gőz–folyadék 

egyensúlyi viszonyokkal, hőmérsékletekkel, parciális nyomásokkal le tudjuk írni a szénhidrogén-

elegyet és annak elválasztását. Így a komponensekkel számoló számítógépes programcsomagok 

használhatók. A pszeudokomponensek kiválasztásánál/megállapításánál arra kell ügyelni, hogy a 

különböző termékekbe olyan pszeudokomponensek kerüljenek, melyek jól leírják majd a termékek 

tulajdonságait. 

1.3.6.2. Kőolajipari desztillálóüzemek, kőolaj-finomítók 

A kőolaj a világon kiemelten értékes energia- és nyersanyagforrás. Feldolgozása desztilláción 

alapszik, ahol a fenti elvek szerint, először különböző forrásponthatárú frakciókra vágják a kőolajat, 

majd az igényeknek megfelelően tovább dolgozzák fel az egyes frakciókat. Az 1.3.73. ábra bemutatja 

a kőolaj-feldolgozók kulcsfontosságú desztillációs üzemének az atmoszférikus és vákuumdesztilláló 

üzemnek, AV-üzemnek, egy lehetséges elvi kapcsolását. 

A kőolaj elsődleges desztillációját közel atmoszférikus nyomáson végzik. Ha a kőolaj nagy mennyi-

ségben tartalmaz könnyű komponenseket és/vagy gázt, akkor először egy előlepárló oszlopban nyerik 

ki a könnyű komponenseket, úgy mint gáz és könnyűbenzin párlat (K1). Fejterméke a stabilizáló 

oszlopba megy (K3), ahol leválasztják a C3/C4 frakciót, fenékterméke pedig, hőcsere és csőkemen-

cével történő felmelegítés után az atmoszférikus vagy főlepárló oszlopba (K2) kerül. Itt benzint, 

petróleumot és gázolaj-párlato(ka)t kapunk. Az atmoszférikus oszlop maradéka a pakura, amely 

vákuumdesztilláló oszlopba (K4) kerül, ahol gázolajat és különböző paraffinos párlatokat kapunk. A 

vákuumoszlop maradéka a gudron, mely fűtőolajként felhasználható. 
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1.3.73. ábra. Atmoszférikus és vákuumdesztilláló (AV) üzem 

K – kolonna, S – kiforralóoszlop, E – hőcserélő, B – refluxtartály, C – kondenzátor, R – hűtő, J – 

barometrikus kondenzátor 

Az ipari gyakorlatban számos egyéb kapcsolás is lehetséges. A cél, hogy a kőolajból minél értékesebb 

termékeket állítsanak elő. 
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A kőolaj-finomítók hatékonyságát az ún. Nelson-index jelzi. Az index a finomító másodlagos 

konverziós kapacitását mutatja az elsődleges feldolgozásnak tekintett AV-üzemi desztillációhoz 

képest. Az index a beruházás hatékonysága mellett azt is mutatja, hogy a finomító mekkora addicio-

nális potenciált jelent a kőolaj-feldolgozásban. A modern finomítók ezért az elsődleges AV-üzemi 

desztilláció mellett még számos egyéb műveletet végeznek a profit és a piac igényeinek kielégítésére, 

pl. katalitikus krakkolás, reformálás, alkílezés, kénmentesítés, hidrokrakkolás, késletett kokszolás. 

Ellenőrző kérdések 

Az ellenőrző kérdések célja nem csak az, hogy kiderüljön az olvasó számára, hogy megtanulta-e a 

tananyagot, hanem hogy gondolkodásra serkentse, és ezzel segítsen elmélyíteni a megszerzett tudást. 

Hogyan definiálja az ideális elegyet a gőz–folyadék fázisegyensúly leírásakor? 

Lássa be: Ideális elegy forráspontja mindig magasabb, mint azonos nyomáson a legillékonyabb 

komponens forráspontja, és mindig alacsonyabb, mint a legkevésbé illékony elegy forráspontja. Ezért 

ha az elegy éppen forr, akkor Pp 0
1 és 0

2pP  , tehát a 1.3.7 egyenletben mind a számláló, mint a 

nevező szükségszerűen pozitív. 

Ideális, kétkomponensű elegy esetében, ha a konvenciónak megfelelően minden összetételt az 

illékonyabb komponensre vonatkoztatunk, akkor igazak a következő megállapítások: 

 Ideális elegy esetén a forráspont–harmatpont görbe csak az x = y = 0 és az x = y = 1 

pontokban metszi egymást. 

 Ideális elegy esetén a harmatpontgörbe mindig a forráspontgörbe felett fut (bármely 

0 < x = y <1 esetén T(y) > T(x)). 

 Ideális elegy esetén az egyensúlyi görbe mindig a segédvonal felett fut, azaz az illékonyság ≥1. 

Mely pontokban éppen egy? Az egyensúlyi görbe ismeretében ki lehet számítani a relatív 

illékonyságot? Hogyan? 

 Ideális elegy esetén ha xA<xB vagy yA<yB, akkor TA>TB, azaz mind a forráspont-, mind a 

harmatpontgörbe monoton csökkenő. 

Az egyensúlyi görbe minden egyes pontjának (x;y) koordinátája megfeleltethető a 

forráspont-harmatpont görbe azonos hőmérsékletekhez tartozó x és y értékeinek. Ideális elegy esetén 

az egyensúlyi görbén növekvő x esetén a hőmérséklet nő, vagy csökken? 

A nemideális elegyek (pl. minimális vagy maximális forráspontú azeotrópot képző biner elegyek) 

forráspont–harmatpont görbéiből a megadott lefutású egyensúlyi y(x) görbék szerkeszthetőek meg. 

Hogyan változik a hőmérséklet növekvő x összetétel esetén minimális, illetve maximális forrpontú 

azeotrópoknál? 

Hogyan módosul a Raoult–Dalton-összefüggés, ha reális elegyek egyensúlyát kívánjuk leírni? Mit 

jelent a fugacitási koefficiens és az aktivitási koefficiens? 

Mire használják az állapotegyenleteket és az aktivitási modelleket? 

Egy új desztillációs feladat megoldása általában gőz–folyadék fázisegyensúly mérésével kezdődik. 

Miért kell akkor is mérni, ha az irodalomban már vannak adatok? Vázolja egy egyensúlymérő 

készülék vázlatát és ismertesse a mérés menetét? 

Mutassa be az egyszerű szakaszos desztillációt! Hogyan változik a desztillátum és a maradék 

összetétel az idő előrehaladásával? Miért használható a hőmérsékletmérés a fejtermék összetételének 

becslésére? 

Hogyan lehet a szakaszos desztillációval kapott desztillátumot tovább dúsítani? 

Ismertesse a folyamatos egyensúlyi desztilláció műveleti megoldásait! Miért hívják egyensúlyi 

desztillációnak? Vázolja az elválasztás lehetséges tartományát az egyensúlyi és forrpont–harmatpont 

diagramokon! Mutassa meg a határértékeket (ymax, xmin)! 
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Gondolja végig: 

 Milyen feladat esetében alkalmazna folyamatos egyensúlyi desztillációt, illetve egyszerű 

szakaszos desztillációt? Mondjon példákat és indokolja válaszát. Használja fel az ismereteit az 

egyensúlyi görbe típusokról és a kétfajta művelet megvalósíthatósági tartományairól. 

 Ha egy feladat akár folyamatos egyensúlyi desztillációval, akár egyszerű szakaszos 

desztillációval megoldható, mitől függ, hogy melyik műveletet alkalmazná? 

 Magyarázza el a folyamatos egyensúlyi desztilláció bemutatott megvalósításai közötti 

különbségeket és azonosságokat. Mi lehet az egyik vagy másik megoldás előnye, illetve 

hátránya? 

Vázolja egy rektifikáló készülék felépítését és magyarázza el a működését! Miért kell a reflux? Hogyan 

változik az illékonyabb komponens koncentrációja az oszlop hossza mentén? Hogyan változik a 

hőmérséklet az oszlop hossza mentén? 

Milyen feltételek esetén teljesül, hogy a fejtermék a tiszta illó komponens, a maradék a tiszta kevésbé 

illékony komponens lesz? (A tisztaságot itt értelemszerűen technikailag megvalósítható tisztaságként 

definiáljuk.) 

Mi az elméleti tányér definíciója? A valódi tányérok átlagos hatásfoka mindig kisebb egynél, miért? 

Tud-e olyan egységet a desztillációnál, ahol a hatásfok gyakorlatilag 100%? 

Mi a McCabe–Thiele-féle grafikus módszer használatának feltétele? Vázolja a lépcsőszerkesztés 

menetét! 

Gondolja végig: 

 Mitől függ, hogy felfelé, vagy lefelé halad az oszlopba betáplált elegy? 

 Létezik-e olyan q érték, amelynél V = V’, illetve olyan, amikor L = L’? Indokolja az eredményét 

az 1.3.4. táblázat alapján! 

 A felső munkavonal áthalad az (xD;xD) koordinátájú ponton! Mi ennek a valóságalapja? 

 Az alsó munkavonal áthalad az (xW;xW) koordinátájú ponton! Mi ennek a valóságalapja? 

 A q-vonal és a két munkavonal egy pontban metszik egymást! Mi ennek a metszéspontnak a 

koordinátája? 

Mi a minimális refluxarány? Mutassa be a minimális refluxarány meghatározási módszereit! Mit 

jelent a végtelen refluxarány? Hogyan üzemel ekkor az oszlop? Miért itt minimális az elméleti lépcsők 

száma? 

Miért a refluxarány a rektifikálás legjellemzőbb műveleti paramétere? Sorolja fel, hogy milyen hatása 

van a refluxaránynak a kolonna működésére (anyagáramok, energiaigény)! 

Hogyan határozzuk meg az optimális refluxarányt? Miként változik a kolonna átmérője és magassága 

a refluxarány növelésével? Milyen esetekben indokolt az optimálisnál nagyobb refluxarányt 

alkalmazni? 

Mutassa be a rektifikálás egyszerűsített számítási módszerét (short-cut számítási módszer)! A műveleti 

tervezés melyik fázisában használható az egyszerűsítés? 

Mitől függ a rektifikáló oszlop átmérője? Minek alapján választjuk meg a gázsebességet az oszlopban? 

Mi történik, ha az oszlopot túlterhelik (a tervezettnél több folyadékot és/vagy több gőzt vezetnek az 

oszlopba)? 

Vázolja egy töltött rektifikáló oszlop felépítését! Mi a lényeges különbség a tányéros és a töltött oszlop 

működésében? Hogyan határozzuk meg a töltött oszlop magasságát? 

Mikor használunk szakaszos rektifikálást? Miben különbözik a szakaszos rektifikálás az egyszerű 

szakaszos desztillációtól? Miben különbözik a szakaszos rektifikálás a folyamatos rektifikálástól? 
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Mikor előnyös a szakaszos rektifikálást állandó refluxaránnyal végezni? Hogyan változik ekkor a 

desztillátum és a maradék összetétele? 

Mi az állandó desztillátum-összetétellel végzett szakaszos rektifikálás célja? Hogyan biztosítjuk, hogy 

a fejtermék összetétele állandó maradjon a rektifikálás alatt? Legfeljebb meddig lehet az állandó 

desztillátum-összetételt fenntartani? 

A fázisok érintkeztetése alapján hogyan csoportosíthatjuk a rektifikáló oszlopokat? 

Mutassa be a legfontosabb tányérszerkezeteket! Hogyan jön létre a gőz–folyadék érintkezés? Mitől 

marad fenn a folyadék a különböző tányérokon? Mi történik a tányérokon, ha alulterheljük, vagy ha 

túlterheljük azokat? 

Hogyan csoportosíthatók az anyagátadó műveleteknél használt töltetek? Hasonlítsa össze az 

ömlesztett és a rendezett tölteteket! 

Sorolja fel a jó töltet tulajdonságait! 

Mutassa be egy töltött rektifikáló oszlop felépítését! Mi a szerepe a tartórácsnak és a 

leszorítórácsnak? Miért kell az oszlopba betáplált folyadékot egyenletesen eloszlatni a teljes 

oszlopkeresztmetszetben? Mi a falhatás és hogyan csökkentjük ennek kialakulását? 

Mutassa be a rektifikáló készülékhez tartozó hőcserélőket! Mi a hőcserélők szerepe a desztillációnál? 

Mitől függ, hogy az oszlop aljába beépített, vagy külső visszaforralót használunk? 

Mi a vízgőz-desztilláció feltétele? Hogyan lehet meghatározni a rendszer forráspontját és a párában a 

komponensek arányát? Szakaszos, vagy folyamatos művelet a vízgőz-desztilláció? 

Milyen desztillációs eljárásokat ismer az azeotrop elegyek szétválasztására? Van-e olyan megoldás, 

amely segédanyag hozzáadása nélkül is lehetővé teszi az elválasztást? 

Mit jelent a molekuláris desztilláció? Mi az elválasztás alapelve? Miért csak korlátozott területen 

használják a molekuláris desztillációt? 

Miért tekintik a desztillációt energiaigényes elválasztó műveletnek? Hogyan függ össze az üzemeltetés 

és a beruházás költsége, ha a rektifikálás energiafelhasználását vizsgáljuk? 

Milyen megoldásokkal csökkenthető a rektifikálás energiafogyasztása? Mindegyik csoportra adjon 

egy-egy példát? 

A rektifikálás mellett milyen helyettesítő elválasztó műveleteket ismer folyadékelegyek szétválasz-

tására? 

A desztilláció legnagyobb méretű alkalmazása a kőolaj-feldolgozás. Hogyan jellemezhető a 

sokkomponensű, komplex elegy gőz–folyadék egyensúlya? Mit jelentenek a pszeudokomponensek? 

Mutassa be a kőolaj-finomító desztillációs üzemét! 

Érdemes megoldani: 

40 mol%-os benzol–toluol elegyet folyamatosan működő rektifikáló oszlopon, légköri nyomáson 

92 mol% benzolt tartalmazó desztillátumra és 6 mol% benzolt tartalmazó maradékra választunk szét. 

A betáplálás 1:1 arányú folyadék–gőz elegy, helyzete optimális. Mennyi a minimális tányérszám? 

Mennyi a minimális refluxarány? 

Végezze el az alábbi szerkesztéseket fenol–metakrezol, pentán–hexán, illetve metanol–víz elegyekre is! 

Hasonlítsa össze a kapott Rmin, Nmin értékeket és indokolja az eltérést! 

Mennyi az elméleti tányérszám, ha az alkalmazott refluxarány a minimális refluxarány 1,2, 2, 3, illetve 

8-szorosa? Az ábrázolást végezze el egy vagy két különböző egyensúlyi diagramon, különböző 

színekkel! Figyelje meg a felső munkavonalak meredekségét és tengelymetszetét, valamint az elméleti 

tányérszám változását a refluxarány növelésével! Magyarázza meg a tapasztalatát! 

50 mol% illékonyabb komponenst tartalmazó elegyet folyamatosan működő rektifikáló oszlopon, 

légköri nyomáson 78 mol% illékonyabb komponenst tartalmazó desztillátumra és 6 mol% illékonyabb 
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komponenst tartalmazó maradékra választunk szét. A betáplálás 1:2 arányú folyadék–gőz elegy, 

helyzete optimális. Mennyi a minimális tányérszám? 
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1.4. Extrakció (Simándi Béla, Székely Edit) 

1.4.1 Folyadék-folyadék extrakció 

A folyadék-folyadék extrakció széles területen (hidrometallurgia, petrolkémia, gyógyszer-, élelmiszer- 

és vegyipari termékek előállítása) alkalmazott, nagyipari elválasztó művelet. Egyik jól ismert 

alkalmazási terület az antibiotikumok (pl. penicillin) kivonása fermentlevekből, ahol a termékek 

hőérzékenysége miatt nem lehet magas hőmérsékletű műveleteket (pl. bepárlás) alkalmazni. 

Az ércek feltárása szilárd-folyadék extrakcióval, majd az anyalúgból a fémek kivonása 

folyadék-folyadék extrakcióval a 70-es évektől kezdődően vált nagyipari előállítási eljárássá. 

Extrakcióval olyan érceket dolgoznak fel, amelyekből a fémek kinyerése (az alacsony fémtartalom 

miatt) a hagyományos kohósítással már nem gazdaságos. Ma már nagyon sok fém (Cu, Ni, Co, W, 

Mo, Cr, V, Zn, Cd, Th, ritkaföldfémek, nemesfémek stb.) előállítható extrakciós technológiával. A 80-

as évektől a szennyvíztisztításban is növekszik az extrakció felhasználása fémionok eltávolítására. 

A környezetvédelem területén az extrakció különösen alkalmas szerves, mérgező anyagok (pl. 

fenolok) híg vizes oldatának feldolgozására, mert kevesebb energiát igényel, mint a desztilláció. 

1.4.1.1 Folyadék-folyadék egyensúly 

Az extrakciós művelet számításának alapvető feltétele a fázisok egyensúlyi viszonyainak ismerete. 

Először a kétkomponensű (biner) rendszer kölcsönös oldékonysági viszonyait vizsgáljuk. A 

kölcsönösen telített fázisok összetételét a T–x diagramon ábrázoljuk (T hőmérséklet, °C; x összetétel, 

móltört vagy tömegtört), a fázisszabálynak megfelelően P = konstans kikötéssel (P = nyomás, Pa). 

Ugyanakkor a tapasztalat szerint a folyadék-folyadék egyensúlyok mérsékelt nyomáson, P < 20 bar, 

nem függnek a nyomástól. Az egyensúlyi diagramok alakjuk szerint négy csoportba sorolhatók 

(1.4.1.a–1.d ábra) az ábrákon a vízszintes egyensúlyi vonalak (az ábrán szaggatott vonalak) 

végpontjait szokták felrajzolni. Az 1.4.1.a ábrán a folytonos vonallal határolt terület jelöli a két nem 

elegyedő folyadékfázis jelenlétét. Ha a két folyadékot olyan arányban keverjük össze, hogy az átlagos 

összetétel a határgörbén belüli területre esik, akkor a kölcsönösen telített folyadékok az egyensúlyi 

vonalak végpontjainak megfelelő összetételűek lesznek. A fázisok arányát az emelőszabállyal 

határozhatjuk meg. A határgörbén kívül van az egyfázisú terület. 
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 a) b) 

   

 c) d) 

1.4.1. ábra. Kétkomponensű rendszerek egyensúlyi diagramja 

a) A felső kritikus elegyedési hőmérséklet (Tf) felett és az alsó kritikus elegyedési hőmérséklet (Ta) alatt 

a két folyadék korlátlanul elegyedik (1a típus: tetrahidrofurán–víz, nikotin–víz). 

b). Nincs alsó kritikus hőmérséklet, mert elértük a fagyási hőmérsékletet és elkezdődik a kristályosítás, 

ahol a szilárd-folyadék fázisdiagram érvényes (1b típus: anilin–n-hexán). 

c) Nincs felső kritikus hőmérséklet, mert a folyadékelegy felforr, így a gőz-folyadék egyensúlyi lesz 

érvényes a magasabb hőmérsékleten (1c típus: dipropil-amin–víz). 

d) Nincs alsó, illetve felső kritikus hőmérséklet, a két folyadék a teljes folyadéktartományban 

korlátoltan elegyedik (1d típus: toluol–víz). 

A háromkomponensű rendszer egyensúlyi viszonyait háromszögdiagramon ábrázolhatjuk. Az egyenlő 

oldalú háromszög csúcsai jelölik a tiszta komponenseket (A, B, C). A diagram (a fázisszabálynak 

megfelelően P = konstans és T = konstans) tartalmazza a korlátolt elegyedésnek megfelelő határgörbét 

(folytonos vonal), és az egyensúlyi vonalakat (szaggatott vonalak). A folytonos vonallal jelölt 

határgörbén kívül van az egyfázisú terület. Ha a három komponenst a határgörbén belüli arányban 

keverik össze, akkor az egyensúlyi vonalak végpontjainak megfelelő összetételű fázisokra válnak szét. 

A háromkomponensű (terner) rendszereket a korlátoltan elegyedő biner párok száma szerint 

csoportosítják. 

Az 1.4.2.a–2.e ábrákon a különböző típusokat mutatjuk be. 
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 a) b) 

   

 c) d) 

   

 e) f) 

1.4.2. ábra. Háromkomponensű rendszerek folyadék-folyadék egyensúlyi diagramja 

Az 1.4.1. táblázatban példákat mutatunk be az egyes típusokra. SØRENSEN adatai (Sørensen és Arlt, 

1980) alapján feltüntetjük az egyes típusok relatív gyakoriságát is. 
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1.4.1 táblázat. Példák a háromkomponensű rendszerek egyensúlyi típusaira. 

Típus (1.4.2. ábra szerint) Relatív előfordulás (%) Példa 

0 < 1% ecetsav–anilin–izooktán 

1 76% víz–ecetsav–etil-acetát 

2 22% víz–furfurol–etil-acetát 

2a < 1% metanol–nitro-benzol–izooktán 

3 < 1% etilén-glikol–nitro-metán–lauril-alkohol 

3a < 1% hexanol–nitro-metán–víz 

 

A szakirodalomban publikált folyadék-folyadék egyensúlyi adatok a kézikönyvekben és 

adatbankokban megtalálhatók (Francis, 1963; Stephen és Stephen, 1963; Sørensen és Arlt, 1979–1980; 

Macedo és Rasmussan, 1987; Wisniak és Tamir, 1980–1985). 

Az extrakció műveleti tervezésénél szükség lehet az egyensúly mérésére (például nincs adat vagy 

kevés az irodalomban elérhető adat). A folyadék-folyadék egyensúlyi méréseket leggyakrabban nyitott 

edényben, levegő jelenlétében végzik. Ilyenkor a gőzfázis és a folyadékfázis között nincs egyensúly. 

Ritkábban alkalmazott módszer, amikor egy zárt rendszerből először eltávolítják a levegőt, és a 

folyadékfázis a gőzfázissal is egyensúlyba kerül. 

Mérsékelt nyomáson (P < 20 bar) a nyomás nem befolyásolja az egyensúlyi viszonyokat. A 

hőmérséklet viszont meghatározó jelentőségű lehet, ezért csak termosztált edényben lehet a méréseket 

elvégezni. A komponenseket ismert mennyiségben bemérik az edénybe, összekeverik, majd hagyják 

szétülepedni a két fázist. Ügyelni kell a keverési és ülepedési idők betartására. Meg kell várni, amíg az 

egyensúly kialakul, és mintavétel céljából biztosítani kell a fázisok jó szétválasztását. A szétválasztott 

fázisokat analizálják. Meghatározzák mindegyik fázis összetételét (pl. gázkromatográfiával), és a 

komponensek anyagmérleg hibájának kiszámításával ellenőrzik a mérés megbízhatóságát. 

Megjegyezzük, hogy igen kis mennyiségű szennyezés is jelentősen befolyásolhatja a megoszlási 

viszonyokat. Ezért az egyensúlyi méréseknél az oldószerek tisztaságát ellenőrizni kell. Ha az 

egyensúlyi mérések célja ipari extrakció tervezése, akkor az üzemben használt oldatokkal és 

oldószerekkel kell mérni. 

1.4.1.2 A folyadék-folyadék extrakció műveleti leírása 

A folyadék-folyadék extrakcióban két nem elegyedő folyadék (rendszerint egy vizes és egy szerves 

oldószeres fázis) között történik anyagátadás. Egy egyszerű háromkomponensű rendszerre a Nernst-

féle megoszlási hányados (m) definíciója: 

x

y
m  , (1.4.1) 

ahol y a megoszló anyag egyensúlyi koncentrációja az extraktumban (tömegtört), x  a megoszló anyag 

egyensúlyi koncentrációja a raffinátumban (tömegtört). A koncentrációknak több kifejezésmódját 

használják az extrakciónál is (pl. móltört, kg/m3, kg/kg, mol/m3). Ebben a munkában a koncentrációt 

kg megoszló anyag/kg oldat (tömegtört) formában használjuk (az ettől eltérő koncentrációkat külön 

jelöljük), mivel az extrakciónál általában az anyagmérleget tömeg vagy tömegáram dimenzióval 

szokták felírni. Anyaoldatnak, illetve raffinátumnak azt a fázist nevezzük, amelyikben a megoszló 

anyag eredetileg található. Azt a fázist, amelybe a megoszló komponens átoldódik, extraktumnak 

nevezzük. A megoszlási hányados általában függ az összetételtől és a hőmérséklettől (mérsékelt 

nyomáson a nyomásfüggés elhanyagolható). 
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1.4.1.2.1. Szakaszos extrakció 

Az egymással nem elegyedő anyaoldatot és oldószert intenzíven érintkeztetik, amíg elérik az egyen-

súlyt, majd a fázisokat ülepítéssel szétválasztják. Laboratóriumban az oldatokat választótölcsérben 

összerázzák, majd hagyják szétülepedni. Üzemi méretben a két korlátoltan elegyedő folyadékot egy 

keverős tartályban összekeverik, majd, rendszerint ugyanabban a tartályban, ülepítik. Az egyszeri 

szakaszos extrakció folyamatát mutatja sematikusan az 1.4.3. ábra. 

 

 a) b) 

1.4.3. ábra. Szakaszos extrakció: a) kiindulási oldatok; b) egyensúlyi fázisok 

A megoszló komponensre általánosan a következő anyagmérleg írható fel. 

11110000 ymxmymxm ERER  , (1.4.2) 

ahol 0Rm  a kiindulási oldat (anyaoldat) tömege (kg), 0Em  a felhasznált oldószer tömege (kg), 1Rm  a 

raffinátum tömege (kg), 1Em  az extraktum tömege (kg), x  és y  a megfelelő koncentrációk 

(tömegtört). 

Ha az oldószerek csak kismértékben oldódnak egymásban és a megoszló anyag koncentrációja kicsi 

(híg oldatok), a fázisok aránya (f) állandó marad 

konstans.
1

1

0

0 
R

E

R

E

m

m

m

m
f  (1.4.3) 

Rendezzük az (1.4.2) egyenletet és vegyük figyelembe, hogy 1x  és 1y  egyensúlyi koncentrációk 

111100 fmxxfyxfyx  . (1.4.4) 

Vezessük be a két egyensúlyi fázisban lévő anyagmennyiség arányára a részesítő hányados vagy 

extrakciós tényező fogalmat. 

fm
xm

ym
E

R

E 
11

11

 (1.4.5) 

)1(100 Exfyx  . (1.4.6) 

Kifejezve a maradék koncentrációt a raffinátumban 

 
E

myE

E

x
x







11

00
1 . (1.4.7) 

Az extrakcióhoz igen gyakran tiszta oldószert használnak ( 00 y ), ekkor a veszteség 

E

x
x




1

0
1 . (1.4.8) 

A maradék koncentrációt tehát az E  értéke határozza meg. Kis megoszlási hányados esetén nagy 

oldószerarányt kell használni a megoszló komponens jó hatásfokú kinyeréséhez. Ekkor a kapott 

extraktum is nagyon híg lesz, ami költségessé teszi a további feldolgozást, illetve az oldószer-

regenerálását. Jobb lesz a kinyerés, ha a rendelkezésre álló oldószerrel több részletben, hozzáadva 
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végezzük el az extrakciót. Matematikai módszerrel bizonyítható, hogy adott mennyiségű oldószer 

felhasználásával, adott számú extrakció esetén, a veszteség akkor a legkisebb, ha egyenlő részletekben 

adják az oldószert a raffinátumhoz. A többszöri szakaszos extrakció folyamatvázlatát az 1.4.4. ábrán 

mutatjuk be. 

 

1.4.4. ábra. Többszöri szakaszos extrakció folyamatvázlata 

Könnyen belátható, hogy tiszta oldószer esetén az egymás után elvégzett extrakciók után a raffiná-

tumban maradó koncentráció, ha a megoszlási hányados és a fázisarány állandó, a következőképpen 

változik: 

Első extrakció után 

E
xx




1

1
01 , (1.4.9) 

második extrakció után 

 2012
1

1

1

1

E
x

E
xx





 , (1.4.10) 

harmadik extrakció után 

 3023
1

1

1

1

E
x

E
xx





 . (1.4.11) 

Általánosan n  extrakció után 

 nn
E

xx



1

1
0 . (1.4.12) 

Ha a megoszlási hányados függ a koncentrációtól, de a fázisok aránya még állandónak tekinthető, 

akkor a veszteség számítását yx   egyensúlyi diagramon végezhetjük el. Fejezzük ki az 

extraktumkoncentrációt az (1.4.4) mérlegegyenletből: 

0101 )(
1

yxx
f

y  . (1.4.13) 
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A kapott összefüggés egy egyenes egyenlete (munkavonal), amely átmegy az ( 00 , yx ) ponton és 

meredeksége (-
f

1 ). A raffinátum és extraktum összetételét az egyenes és az egyensúlyi görbe 

metszéspontja adja meg (1.4.5. ábra). 

 

1.4.5. ábra. Szakaszos extrakció: a raffinátumkoncentráció meghatározása grafikusan 

Többszöri extrakció esetén a lépcsőszerkesztést n -szer megismételjük. Ha az extrakcióhoz tiszta 

oldószert használunk, a szerkesztést az alapvonalról indulva végezzük (1.4.6. ábra). 

 

1.4.6. ábra. Lépcsőszerkesztés többszöri szakaszos extrakció esetén 

Ha a megoszlási hányados függ a koncentrációtól és átoldódás miatt, megváltozik a fázisok aránya is, 

akkor a számítások háromszögdiagram segítségével végezhetők el. A diagramon A az anyaoldószer, B 

az extraháló oldószer és C a megoszló komponens, amelyet szeretnénk átoldani B fázisába. 

Az egyszeri extrakcióra a teljes anyagmérleg a következőképpen írható 

1100 ERER mmmm  , (1.4.14) 

a megoszló komponens mérlegegyenlete pedig 

11110000 ymxmymxm ERER  . (1.4.15) 

Vezessük be a megoszló komponens átlagos összetételét ( Mx ) az összes folyadék mennyiségére 

vonatkoztatva (ezt a koncentrációt akkor mérhetnénk, ha a rendszer egy homogén fázist alkotna). Írjuk 

fel az anyagmérleget az átlagos összetétellel a kiindulási fázisokra. 
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MERER xmmymxm )( 000000 
 (1.4.16) 

Az elegypont (M) az anyaoldat (R0) és az oldószer (B) pontjait összekötő egyenesen van (1.4.7. ábra). 

Tulajdonképpen egy elegyítést ábrázolunk a háromszögdiagramon, ahol érvényes az „emelőszabály”. 

Az anyaoldat és az oldószer arányának megválasztásánál ügyelni kell arra, hogy az M elegypont a 

kétfázisú területre (a határgörbén belülre) essen, különben nem jöhet létre extrakció. Az átlagos 

összetétel a termékre is felírható 

MERER xmmymxm )( 111111  . (1.4.17) 

Mivel 1x  és 1y  egyensúlyi koncentrációk, értékük az M ponton keresztülmenő egyensúlyi vonal két 

végpontján (R1, E1) olvasható le. A koncentrációk ismeretében az (1.4.14–1.4.15) mérlegegyenletekből 

az extraktum és a raffinátum mennyisége számítható. 

 

1.4.7. ábra. Az extraktum- és raffinátum-koncentráció meghatározása háromszögdiagramon 

A többszöri szakaszos extrakciónál a szerkesztést lépésenként megismételjük, amíg a kívánt maradék 

koncentrációt el nem érjük (1.4.8. ábra). Az első extrakció alatt a raffinátum telítődik a B oldószerrel, 

ezért a további lépéseknél a raffinátum-koncentrációk a határgörbén lesznek. 

 

1.4.8. ábra. Többszöri szakaszos extrakció szerkesztése háromszögdiagramon 

A részletesen ismertetett szerkesztési módszereket foglalja össze az 1.4.1. animáció. 
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1.4.1. animáció. Az egyszeri és a többszöri szakaszos extrakció művelete és az extraktum-, valamint a 

raffinátum-összetétel meghatározása 

1.4.1.2.2. Folyamatos ellenáramú extrakció számítása, az egyensúlyi fokozatszám meghatározása 

A folyamatos művelet fontos jellemzője a két nem elegyedő fázis áramának arányával definiált 

folyadékarány (f): 

R

E

V

V
f 


  vagy 

R

E

m

m
f




  vagy 

R

E

n

n
f




 , 

ahol V  térfogatáram (m3/s), m  tömegáram (kg/s), n  móláram (mol/s). (E és R indexek az 

extraktumra és a raffinátumra vonatkoznak.) 

A folyadékarány számértéke függ az áramok dimenziójától, ezért ügyelni kell arra, hogy a 

koncentrációkat és anyagáramokat azonos rendszerhez tartozó mértékegységekkel írjuk fel. Ebben a 

fejezetben a tömegáramot használjuk. Az ellenáramú extraktorokat általában az egyensúlyi fokozatok 

(lépcsők) számával ( N ) jellemezzük (gyakran még akkor is, ha folytonos érintkeztetésű oszlopokról 

van szó). Az ellenáramú, többfokozatú extraktor folyamatvázlata az 1.4.9. ábrán látható. Az ábrán a 

raffinátum- és extraktum-áramokat általánosítva, R és E betűkkel jelöltük. 

 

1.4.9. ábra. Folyamatos ellenáramú extraktor vázlata 

Abban az esetben, ha a két oldószer nem oldódik egymásban, a koncentrációk kicsik, a fázisarány és a 

megoszlási hányados állandó, analitikus összefüggést kapunk az extrakció műveletének számítására. 

A levezetés egyszerűsítésére vizsgáljuk azt az esetet, amikor tiszta oldószert használunk az 

extrakcióhoz. Írjuk fel a mérlegegyenletet az N -edik lépcsőre 

NENRNR ymxmxm  1 , (1.4.18) 

ahol Rm  a raffinátum tömegárama (kg/s), Em  az extraktum tömegárama (kg/s). 

Vegyük figyelembe, hogy Nx  és Ny  egyensúlyi koncentrációk és az (1.4.1) egyenlet alapján felírható 

NN mxy  . (1.4.19) 

Helyettesítsük vissza az (1.4.18) mérlegegyenletbe 

)1(1 Exfmxxfyxx NNNNNN  . (1.4.20) 

A mérlegegyenlet az előzőekhez hasonlóan az ( 1N )-edik lépcsőre 

112   NENRNENR ymxmymxm  . (1.4.21) 
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Átrendezve 

NNNNNNNN ExExExExExExxx  

2

1112 )1()1(
, (1.4.22) 

)1( 2

2 EExx NN  . (1.4.23) 

A levezetést lépésenként folytatva a következő összefüggéshez jutunk 

)...1( 2

0

N

N EEExx  . (1.4.24) 

Ebből a relatív veszteség kifejezhető 

1

1
1

0 




N

N

E

E

x

x
. (1.4.25) 

Nem tiszta oldószer esetén ( 01 Ny ) 
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1
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. (1.4.26) 

Ha 1E  a következő határértéket kapjuk 

1

1

/

/

10
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Nmyx

myx

N

NN . (1.4.27) 

Lehetséges feladatok: 

 Adott lépcsőszám (N) és folyadékarány (f) esetén a veszteség (xN) az (1.4.26) képlettel 

számítható. 

 Adott veszteség és folyadékarány esetén a lépcsőszám kifejezhető 

1
log

1
1

log

10

1
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myx
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. (1.4.28) 

 Adott lépcsőszám és előírt veszteség esetén E nem fejezhető ki explicit alakban. A megoldást 

numerikusan vagy előre megszerkesztett veszteséggörbékről grafikusan kapjuk meg. 

Ha a megoszlási hányados ( m ) változik az összetétellel, de a folyadékarány ( f ) még állandó, akkor a 

McCabe–Thiele-féle szerkesztés használható a számításokhoz. Írjuk fel a megoszló anyag 

komponensmérlegét az n  és N  lépcsőkkel határolt extraktorrészre (1.4.9. ábra). 

nENRNEnR ymxmymxm    11 . (1.4.29) 

Ebből átrendezéssel megkapjuk a munkavonalat: 

    1111

1
  NNnNNn

E
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n yxx

f
yxx

m

m
y




. (1.4.30) 

A munkavonal egy fmm ER /1  meredekségű egyenes, amelynek végpontjai ( ), 1NN yx  és ( 10 , yx ) 

koordinátákkal adható meg. A lépcső szerkesztés menetét az 1.4.10.a ábrán mutatjuk be. Ha a 

fázisarányt csökkentjük (növekszik a munkavonal meredeksége), akkor nagyobb lesz az extraktumban 

a koncentráció (y1), de több elméleti fokozat szükséges az elválasztáshoz. A működési tartományban 

gazdasági számításokkal lehet eldönteni, hogy a beruházási költség (többfokozatú készülék), vagy az 
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üzemeltetési költség (az oldószer regenerálása) a meghatározó. Természetesen az oldószerarány nem 

csökkenthető tetszőlegesen. Az 1.4.10.b ábrán látható, hogy, amikor a munkavonal az x0 összetételnél 

metszi az egyensúlyi görbét, akkor az elválasztás már csak végtelen sok elméleti fokozattal valósítható 

meg. Az ehhez tartozó fázisarányt minimális fázisaránynak ( minf ) nevezzük. A művelet tervezésénél 

ennél az értéknél kellően nagyobb fázisarányt kell választani. 

   
 a) b) 

1.4.10. ábra. a) A McCabe–Thiele-féle szerkesztés alkalmazása ellenáramú extrakciónál; b) a 

minimális fázisarány meghatározása 

Megjegyzés: Ha a két oldószer gyakorlatilag nem elegyedik egymással és a folyadékarány változását 

csak az egyik fázisból a másikba átoldódó anyag okozná, a folyadékarányt a két tiszta oldószer 

mennyiségének hányadosával lehet definiálni. Az így definiált folyadékarány konstans, az extrakció 

értékelése az 1.4.10. ábrán bemutatott módszerrel történik, figyelembe véve, hogy a koncentrációkat 

(X, Y) is a tiszta oldószerekre kell vonatkoztatni. A számítás menete részletesen megtalálható az 

abszorpció leírásánál. 

Ha a két oldószer egymással számottevően elegyedik, és a folyadékarány változik a készülék hossza 

mentén, a veszteséget háromszögdiagramban végzett szerkesztéssel vagy számítógéppel lehet 

meghatározni. Háromnál több komponenst tartalmazó rendszerek mérlegegyenletei csak 

számítógéppel oldhatók meg (Lo et al., 1983; Fonyó és Fábry, 1998). 

1.4.1.2.3. Az extraháló oszlopok műveleti számítása 

A folytonos fázisérintkeztetést megvalósító extraháló berendezések számítására két közelítő módszer 

terjedt el. Az egyik esetben a készüléket egy N  egyensúlyi lépcsőkből álló, ellenáramú berendezéssel 

helyettesítjük (egyensúlyi lépcsők kaszkádja modell). Ekkor az 1.4.1.2.2. alfejezetben leírt módszert 

alkalmazzuk. A másik esetben a két ellenáramú fázisban dugattyúszerű áramlást tételezünk fel. A 

készülékben végbemenő anyagátadás vizsgálatából kiindulva a kétfilm-elmélet alapján végezzük a 

számításokat. A tapasztalatok azt mutatták, hogy sem a dugattyúszerű áramlás, sem az egyensúlyi 

lépcsők kaszkádja modell nem írja le helyesen az extraktorban lejátszódó folyamatokat. Ezért az 

extraháló oszlopok számítására az áramlási viszonyokat jobban leíró modellek közül az egydimenziós 

diffúziós modellt is ismertetjük. 

Extraktorok számítása dugattyúszerű áramlás feltételezésével 

A tökéletes kiszorítás (dugattyúszerű áramlás) feltétellel az ellenáramú oszlopok magassága a 

következőképpen határozható meg. Vizsgáljuk az extraktor valamely ld  vastagságú rétegében a 

megoszló anyag koncentrációjának megváltozását (1.4.11. ábra). 

lxxaAKymxm RxER d)(dd   , (1.4.31) 
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ahol: 

 Rm  a raffinátumfázis tömegárama (kg/s), 

 Em  az extrahálófázis tömegárama (kg/s), 

 yx,  a megoszló anyag koncentrációja a raffinátum-, illetve az extraktum-fázisokban (kg/kg 

oldat), 

 xK  anyagátbocsátási tényező (m/s), 

 a  fajlagos anyagátadó felület (m2/m3), 

 A  az oszlop keresztmetszete (m2), 

 R  a raffinátumfázis sűrűsége (kg/m3), 

 l  hosszirányú koordináta (m), 

 myx /
 az a raffinátum-koncentráció, amely a mellette elhaladó extraktum-

koncentrációval ( y ) egyensúlyban lenne (itt (
 xx ) az anyagátmenet „hajtóereje”). 

 

1.4.11. ábra. Folytonos érintkeztetésű ellenáramú extraktor ideális (dugattyúszerű) áramlás modellje 

Az anyagátbocsátási tényezőben az „ x ” index azt jelképezi, hogy értékét a raffinátumfázis felől felírt 

komponensmérleg alapján számítjuk ki. 

yxx mK 

111
 , (1.4.32) 

ahol  x  az anyagátadási tényező a raffinátumfázisban (m/s), 
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  y  az anyagátadási tényező az extraktumfázisban (m/s). 

Az extrakciónál ugyanúgy egyirányú diffúzió van, mint az abszorpciónál. Ezért általánosan az 

abszorpciónál bemutatott modellt és egyenleteket kell használni. Az itt bemutatott levezetésnél 

feltételezzük, hogy a folyadékarány állandó és a megoszló anyag koncentrációja mindkét fázisban 

kicsi. Az utóbbi feltétel az extrakciós elválasztások többségénél igaz. 

A komponensmérlegből integrálással 

 


0 d
x

xRx

R

L
xx

x

aAK

m
L




, (1.4.33) 

ahol L  az extraháló oszlop magassága (m), vízszintes elrendezésű készüléknél a hosszúság. Az 

integrálásnál feltételeztük, hogy az aKm xR
  csoport nem változik az oszlop hossza mentén. Az 

(1.4.33) egyenlet jobb oldalán szereplő integrál az átviteli egységek száma (NTU): 
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d
NTU

p

x
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x
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x
, (1.4.34) 

ahol p index a dugattyúszerű áramlásra (piston flow) utal. Általánosan az integrálás grafikusan vagy 

numerikusan végezhető el. Analitikus megoldást kapunk, ha az mfE   extrakciós tényező állandó. 
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, (1.4.35) 

ebből 1E  határesetre az 
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 (1.4.36)
 

összefüggést kapjuk. 

Az (1.4.33) egyenlet másik tényezője az átviteli egység magasság (HTU) 
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p
HTU . (1.4.37) 

A  
p

HTUx  értéke akkor a legkisebb, ha az áramlás valóban dugattyúszerű, ez esetben csak az 

anyagátadást befolyásoló paraméterektől függ. Ezt az értéket valódi átviteli egység magasságnak is 

nevezik. 

A xK  anyagátbocsátási tényező a fázisonkénti anyagátadási tényezőkből az (1.4.32) egyenlet szerint 

számolható. A fajlagos anyagátadási felület a diszpergált fázis hold-up értékéből (a diszpergált fázis 

térfogati hányada az oszlopban, d ) és az átlagos cseppátmérőből ( d ) határozható meg 

d
a d6

 . (1.4.38) 

A tervezéshez dyx ,,, d  értékeit meg kell külön-külön mérni vagy egy-egy készüléktípushoz 

empirikus (általában dimenziómentes csoportokat tartalmazó) összefüggések segítségével becsülhetők. 

Ellenáramú extraktorok számítása a hosszirányú keveredés figyelembevételével 

Amíg az extraktorokat a be- és kilépő oldatok koncentrációi alapján méretezték, semmi nem indokolta, 

hogy kételkedjenek a dugattyúszerű áramlás helyességében. GEANKOPLIS és munkatársai (Geankoplis 
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és Hixon, 1950) hívták fel először a figyelmet arra, hogy a valóságos áramlási viszonyok lényegesen 

eltérnek az addig feltételezettől. Egy permetező oszlopban megmérték a koncentrációváltozást a 

készülék hossza mentén, és a belépési helyeknél a fázisokban koncentrációugrást tapasztaltak (1.4.12. 

ábra). 

 

1.4.12. ábra. A mért koncentráció jellemző változása folytonos ellenáramú extraktorokban  

(nem ideális áramlás) 

Ezek a koncentrációugrások valójában károsak, mivel csökkentik az egész oszlopban a koncentrációs 

hajtóerőt. A jelenséget más extraháló oszlopoknál (töltött oszlop, keverős oszlopok stb.) is 

megfigyelték (Sawinsky, 1978). Ezek a mérések bebizonyították, hogy a tökéletes kiszorítás 

(dugattyúszerű áramlás) modell alapján nem lehet az optimális üzemeltetési paramétereket előre 

behatárolni, sem a méretnövelési számításokat biztonsággal elvégezni. Nyilvánvalóvá vált, hogy az 

extraktorban kialakult áramlási viszonyokat alaposabban meg kell vizsgálni. 

Tartózkodási-idő eloszlásmérésekkel (ld. 2.3. fejezet) felderítették, hogy az oszlopokban hosszirány-

ban keveredés lép fel. A nem ideális áramlásnak számos oka lehet. 

Egyfázisú rendszerben: 

 örvénydiffúzió a keverés vagy pulzáltatás következtében, 

 recirkuláció, 

 holtterek és csatornák (jellemzően a töltött oszlopokban). 

Kétfázisú rendszerben: 

 az egyfázisú rendszernél felsorolt jelenségek, 

 a cseppek mozgása okozta keveredés, 

 a cseppek nyomdokvizének magával ragadása, 

 a diszpergált fázisban a cseppek ülepedési sebességének különbözősége, amelynek oka a 

cseppméreteloszlás. 

Megjegyzés: A koncentrációkülönbség miatt a molekuláris diffúzió is mindig jelen van, de a többi 

hatáshoz viszonyítva általában elhanyagolható. A hosszirányú keveredést a fentebb felsorolt konvektív 

anyagtranszport (szállítás) okozza. 

A nem ideális áramlás matematikai leírására a folytonos érintkeztetésű oszlopoknál az egydimenziós 

diffúziós modell használható. Ezt a modellt Sleicher (1959) javasolta ellenáramú extraktorok 

számítására. A modell a dugattyúszerű áramlástól eltérő minden konvektív áramot az úgynevezett 

hosszirányú keveredési tényezőben axD  (effektív diffúziós tényező, axiális diszperziós tényező) foglal 
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össze. A keveredés által hosszirányban előidézett diffúziós komponenstranszport a dugattyúszerű 

anyagszállításra szuperponálódik. A modell vázlatát az 1.4.13. ábra mutatja. 

 

1.4.13. ábra. Az egydimenziós diffúziós modell alkalmazása ellenáramú extrakcióra 

A ld  szakaszon átadott komponensmennyiségre felírható mérleg: 

  lxxaAK
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x
ADxm RxRRR d

d

d
d Rax,









  , (1.4.39) 

ahol RDax,  a raffinátumfázisban a hosszirányú keveredési tényező (m2/s), R  a raffinátumfázis 

térfogati hányada az oszlopban (a raffinátum „hold-up”-ja) (m3/m3). 

Az (1.4.39) egyenleten végezzük el a szükséges matematikai átalakításokat, hogy dimenziómentes 

alakot kapjunk: 
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m RxRRR  . (1.4.40) 

Szorozzuk meg az (1.4.40) egyenletet ( RmL  )-el: 
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. (1.4.41) 

Innen a dimenziómentes csoportok behelyettesítésével 
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, (1.4.42) 

ahol 
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Rax,Rax,
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 (1.4.42) 

a modell dimenziómentes paramétere a Pèclet-szám, 
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 (1.4.43) 

a valódi átviteli egységek száma. 

Az extraktumfázisra az (1.4.42)-höz hasonló mérlegegyenlet írható fel, amelyből 
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ahol 
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Pe  . (1.4.45) 

Az (1.4.42, 1.4.44) egyenletekhez az 1.4.13. ábrának megfelelően az alábbi peremfeltételek tartoznak: 

 0l   0
d

d


l

y
, 

   
l

x
ADxmxm RRRRR

d

d
)0( ax,0   , 

 Ll    0
d

d


l

x
, 

   
l

y
ADLymym EEEELE

d

d
)( ax,   , 

ahol )0(x  jelenti a koncentrációt az 0l  helyen, de az extraktoron belül, hasonlóan )(Ly  jelöli az 

extraktum-koncentrációt a készülék másik végén, E .az extraktum sűrűsége (kg/m3), E  az 

extraktum fázis „hold-up”-ja (m3/m3). 

A peremfeltételek dimenziómentes alakja: 
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A fenti egyenletrendszer analitikus megoldása igen nehéz, nagyon munkaigényes. A megoldások az 

extrakciós szakkönyvekben megtalálhatók. A hosszadalmas számítások elkerülésére több közelítő 

(félempirikus) egyenletet közöltek az irodalomban (Sawinsky és Pekovits, 1973). A számítás lényege, 

hogy a valódi átviteli egység magasságot egy empirikus taggal megnövelik. 
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xxx HDUHTU)(HTU p  , (1.4.46) 

ahol xHDU  az axiális diszperziós egység magassága, amely a hosszirányú keveredés okozta 

hatásfokromlást hívatott kiegyenlíteni, értéke ER Pe,Pe  ismeretében számolható. 

1.4.1.3. Folyadék-folyadék extraktorok 

A folyadék-folyadék határfelületi feszültség sokkal kisebb, mint a gáz-folyadék rendszereké. Így 

viszonylag könnyen kialakítható a nagy érintkezési felület a két folyadékfázis között (apró cseppekből 

álló emulzió). A sűrűségkülönbség a két folyadék között általában kicsi (nagyságrenddel kisebb, mint 

a gáz-folyadék rendszereknél). Ezért az emulzió szétválasztása ülepítéssel gyakran nehezebb feladat, 

mint a fázisok érintkeztetése. Nagyon stabil emulzió keletkezhet, melyet csak különleges eljárással, 

vagy centrifugában lehet elválasztani. 

A folyamatos működésű extraktorokat három fő csoportba sorolhatjuk: 

1. Keverő-ülepítő egységekből álló készülékek: egy keverő-ülepítő egység, több fokozatból álló 

telepek, tornyok. 

2. Gravitációs oszlopok: 

 energiabevitel nélkül működő oszlopok: permetező, töltött, szitatányéros; 

 mechanikus energiabevitellel működő oszlopok: 

* keverős oszlopok: RDC-, Oldshue–Rushton-, ARDC-, Kühni- 

* pulzáltatott oszlopok: szitatányéros, töltött, Karr-. 

3. Centrifugális készülékek. 

1.4.1.3.1. Keverő-ülepítő (mixer-settler) készülékek 

Az extraktor működése 

A készülék mechanikus keverővel ellátott keverőtartályból és a hozzá kapcsolódó ülepítőedényből álló 

egységekből épül fel. Az extraktor egy lépcsőjének vázlatát az 1.4.14. ábra mutatja be. 

 

1.4.14. ábra. A keverő-ülepítő extraktor folyamatvázlata 

A keverőtartály alján lép be a nehéz fázis, az oldalán a könnyű fázis. A fázisokat hatlapátos tárcsás 

turbinakeverő keveri össze. A keverőtartályban az intenzív keveredés hatására finom emulzió 

keletkezik. Amennyire csak lehetséges, az emulzió legyen közelítőleg homogén az egész tartályban, 
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különben a felső rész nem lesz eléggé emulzifikált, és ez megakadályozza a könnyebb fázis áramlását. 

A homogén emulzió azt jelenti, hogy a tartály mindegyik részében azonos a diszpergált fázis aránya 

(állandó hold-up) és hasonló a cseppméreteloszlás. Az emulzió egy, a tartály oldalához kapcsolódó 

csövön az ülepítőtartályba folyik, ahol a két folyadék szétválik. Az ülepítőben biztosítani kell a 

megfelelő felületet a cseppek ülepedéséhez és egyesüléséhez, ezért az ülepítőtartályok általában 

nagyobbak a keverőtartályoknál. Gyakran alkalmaznak fekvő hengeres tartályokat vagy téglalap alapú 

kádakat, illetve medencéket. Az egy keverőből és egy ülepítőből álló egység helyesen méretezve egy 

elméleti fokozatnak felel meg (az anyagátadás hatásfoka jól megközelíti a 100%-ot). 

Az extrakciós elválasztáshoz rendszerint egynél több elméleti fokozatra van szükség, ezért több 

keverő-ülepítő egységből telepet hoznak létre. A keverő-ülepítő extraktor működésének alapelve, hogy 

a két fázis a gravitáció hatására áramlik keresztül a készüléken. A többfokozatú extraktor (battéria) 

működését tehát az emulzió és a szétválasztott fázisok közti hidrosztatikus egyensúly biztosítja. Ennek 

folytán egy battéria még akkor is nagy biztonsággal működőképes, ha a két fázis áramának a viszonya 

nagyon különbözik az egységtől (pl. f  1/5 vagy 5 < f, ahol f a fázisok tömegáramának vagy 

térfogatáramának a viszonya). 

 

1.4.15. ábra. A nehéz fázis egy részének visszavezetése a keverőbe 

Megjegyzés: Kis átalakítással a battéria az 1:5 értéket messze túlhaladó áramarányok mellett is 

működtethető. Ez esetben a keverő és saját ülepítője között olyan rövidzárást építünk be, mely lehetővé 

teszi a kisebb áramban betáplált fázis recirkulációját az ülepítőből a keverőbe. Az 1.4.15. ábrán a 

nehéz fázis recirkulációja látható. 
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1.4.16. ábra. Keverő-ülepítő extraktortelep 

 

1.4.17. ábra. Doboz (box) típusú keverő-ülepítő extraktortelep 

A keverő-ülepítő extraktorok legtöbbször horizontális elrendezésűek. Alapvetően két típus terjedt el: 

az egyik esetben a keverő- és ülepítőedényeket csővezetékkel sorba összekapcsolják (1.4.16. ábra); a 

másik esetben doboz rendszerű elrendezést alkalmaznak (1.4.17. ábra). Az első előnye, hogy utólag is 

könnyen bővíthető újabb tartályok hozzákapcsolásával. A technológia megváltozásával a tartályok 

könnyen kicserélhetők (pl. nagyobb felületű ülepítőtartályokat kell beépíteni). A dobozrendszerű 

elrendezés előnye a kisebb helyigény, nincs szükség csővezetékre a tartályok között, és a kompakt 

kialakítás. Hátránya, hogy nehezebb bővíteni, és méretnöveléskor romolhat a hatásfoka. A keverő-

ülepítő extraktoroknak az oszlopokkal összehasonlítva számos előnyös tulajdonságuk van. A keverő-

ülepítő extraktornál a hatásfok, egy maximális értéknél kisebb terhelés esetén, független a 

feldolgozandó anyag tulajdonságaitól és a terheléstől. A készülék minden egyes lépcsőjében beáll a 

fázisegyensúly, azaz mindegyik lépcső 1 elméleti fokozatnak felel meg. Tehát, ha számítással 

meghatározzuk, hogy az extrakciós feladat végrehajtásához hány elméleti fokozatra van szükség, 

akkor ugyanannyi lépcsőből kell álljon a berendezés is. A készülék széles terhelési tartományban 

üzemeltethető a hatásfok romlása nélkül. Az optimális üzemelési paraméterektől távolodva is 

rendszerint elérhető a 90%-os hatásfok. Az anyaoldatban maradó extrahálandó anyag mennyisége 

(veszteség) tetszőlegesen kis értékre csökkenthető az extraktor lépcsőszámának növelésével, ami 
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egyszerűen megvalósítható, további egységek hozzákapcsolásával. A készüléktípus további előnye, 

hogy szilárd szennyező anyag a működését nem zavarja, üzemzavar miatti leállás után könnyen 

indítható, és mindegyik keverőtartályban beállítható az optimális keverő-fordulatszám. A keverő-

ülepítő extraktor laboratóriumi félüzemi kísérletek alapján biztonságosan tervezhető. 

Hátránya az oszlopokkal szemben, hogy nagy a helyigénye, nagy a készülékben lévő oldószer 

térfogata és viszonylag jelentős az energiaigénye. 

A keverő-ülepítő extraktor méretezése 

A keverőtartályok méretezése 

Az emulzióképzés leggyakrabban egyszerű keverős tartályban történik. Javasolt keverőtípusok: 

turbina, tárcsás turbina vagy az extrakciós célra kifejlesztett felső-, illetve alsószívású centrifugál 

keverők. A tartályokba törőlemezeket helyeznek. Javasolt geometriai arányok (Nagata, 1975): 

a keverő átmérője:   Ddk 4,033,0   

a keverő szélessége:   Db 1,005,0   

a törőlemez szélessége:   Dw 1,007,0   

a folyadék magassága:   DH   

a keverő távolsága a tartály aljától:  Dh 5,033,0  , 

ahol  D  a tartály átmérője (m). 

A folyadék-folyadék rendszerek fizikai-kémiai tulajdonságait nem ismerjük elég jól, ezért a 

tervezéshez kísérleteket kell végezni laboratóriumi készülékben (Barnea, 1980). Az anyagátadási 

vizsgálatokat szakaszosan végezzük, mert a folytonos készülékben az anyagátadás mérése, a nagy 

anyagfelhasználás miatt, költséges. A szakaszos méréseknél óvatosan egymásra rétegezzük a két fázist 

a tartályban. Elindítjuk a keverőt és az időmérést. Meghatározott időközönként mintát veszünk az 

emulzióból és szétülepedés után az egyik vagy mindkét fázisban meghatározzuk a megoszló anyag 

koncentrációját. 

A mérések értékelése viszonylag egyszerű. Az esetek többségében az anyagátadás a sebesség 

meghatározó részfolyamat és elsőrendű kinetikával jól leírható (Ryon et al., 1959): 

kt

sz
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ahol  sz  a szakaszos anyagátadás hatásfoka, 

  c  a megoszló anyag koncentrációja a vizsgált fázisban (mol/m3), 

  0c  a kezdeti koncentráció (mol/m3), 

  
c  az egyensúlyi koncentráció (végtelen idő múlva) (mol/m3), 

  k  látszólagos sebességi állandó (s-1), 

  t  idő (s). 

A k  sebességi állandó értéke a szakaszos mérésekből grafikusan meghatározható, ha a )1log( sz  

értékeket ábrázoljuk az idő függvényében. Az így kapott k  értékeket azután felhasználhatjuk a 

folyamatos üzemű keverőtartályok számításához: 
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ahol  f  a folyamatos keverő anyagátadási hatásfoka, 

  t  az átlagos tartózkodási idő (s). 

Kis molekulájú és kis viszkozitású anyagok esetén, a tapasztalat szerint 1-2 perc tartózkodási idő 

elegendő az egyensúly beállásához. Reaktív extrakciónál (pl. fémek extrakciója vagy antibiotikumok 

kinyerése fermentlevekből) a szükséges tartózkodási idő lényegesen nagyobb is lehet (ezért kell 

mérésekkel meghatározni). A tartály térfogata a betáplálási áramokból és a tartózkodási időből 

számolható: 

)( )1(0  NER VVtV  . (1.4.49) 

A méretnövelésnél a geometriai hasonlóságot biztosítani kell. 

A keverő-fordulatszám megválasztása a következőképpen történik. Laboratóriumi üvegedényben 

keverjük a két fázist. Az edény legalább 10 dm3 térfogatú legyen. Olyan fordulatszámot állítunk be, 

hogy az edényben homogén emulzió alakuljon ki. A méretnövelés kritériuma, hogy az egységnyi 

folyadéktérfogatra jutó keverési teljesítmény azonos a laboratóriumi és az ipari tartályban (Ryon et al., 

1959). Folyadék-folyadék rendszer keverésekor a keverési Reynolds-szám ( kRe ) nagy, azaz a 

turbulens tartományban üzemel a keverő, ahol a keverési Euler-szám ( Eu ) állandó. A teljesítmény-

felvétel a keverőátmérő és a fordulatszám függvénye 

35
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A kevert folyadék térfogata a keverőátmérő harmadik hatványával arányos 
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ahol  P  a keverő teljesítmény-felvétele (W), 

  n  a keverő fordulatszáma (s-1), 

    a folyadékemulzió sűrűsége (kg/m3). 

Az azonos fajlagos teljesítmény-felvétel alapján az üzemi keverő fordulatszáma 
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ahol  m index a modellkísérletekre, 

  ü index az üzemi készülékre vonatkozik. 

Ismeretes olyan méretnövelési kritérium is, amely szerint a keverő kerületi sebessége legyen állandó 

(Godfrey et al., 1977). Az azonos fajlagos teljesítmény feltétele nagyobb kerületi sebességet jelent 

üzemi méretben. Ezért ezt a biztonságosabb méretnövelési módszert javasoljuk. 

Az ülepítők méretezése 

Az egyszerű gravitációs ülepítők rendszerint szögletes vagy fekvő hengeres tartályok. Az emulzió 

szétválása nem teljesen ismert folyamat. Legtöbbször nem a cseppek ülepedése, hanem azok 

egyesülése (koaleszcencia) a meghatározó részfolyamat (Williams et al., 1958). A koaleszcencia függ 

a komponensek fizikai-kémiai tulajdonságaitól, a koncentrációtól, a hőmérséklettől, a cseppméret-

eloszlástól, sőt a kis mennyiségű, ismeretlen szennyező anyagoktól is. Ezért az ülepítők csak kísérletek 

alapján tervezhetők. Szakaszos vagy folyamatos üzemeltetéssel kísérleteket végzünk laboratóriumi 

ülepítőkben. A szakaszos kísérletek igen egyszerűen elvégezhetők. Az üvegedénybe, amelyet a keverő 

méretezésénél használtunk, betöltjük a két folyadékot meghatározott arányban, és néhány percig 

keverjük. A fordulatszámot úgy választjuk meg, hogy az emulzió láthatóan homogén legyen. A 

keverés leállítása után mérjük az emulzió szétválási idejét (1.4.1. és 1.4.2. videó) A tiszta fázisok 

magasságát ábrázoljuk az idő függvényében. Az 1.4.18. ábrán mutatunk egy tipikus ülepedési görbét. 


