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1.4.18. ábra. Emulzió szétválási idő mérése szakaszos ülepítőben (metil-izobutil-keton–víz rendszer, 

f = 0,5, H = 27,5 cm, D = 20,7 cm) 

 

1.4.1. videó. A homogenizáláshoz szükséges minimális fordulatszám meghatározása és a szétülepedési 

idő meghatározása butilacetát–víz fázisok esetén. 

 

1.4.2. videó. A homogenizáláshoz szükséges minimális fordulatszám meghatározása és a szétülepedési 

idő meghatározása butil-acetát–víz fázisok esetén, kis mennyiségű szennyező (metilén-kék) 

jelenlétében. 

A mérésből kapott szakaszos szétválási időből az üzemi ülepítő fajlagos terhelése számolható 
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ahol  )1(0  nER VVV   a betáplálási térfogatáram (m3/h), 

  A  az ülepítő felülete (m2), 

  szH  a folyadék magassága a szakaszos kísérletnél (m), 

  szt  a szakaszos szétválási idő (h). 

A szakaszos szétválasztási kísérletek nem eléggé megbízhatóak nagyon nagy kapacitású ülepítők 

tervezésénél (Barnea, 1980). Ezért nagy léptéknövelésnél célszerű zárt rendszerű, folyamatos 

méréseket is végezni. A keverőből és ülepítőből álló egységben az ülepítőből távozó fázisokat vissza-

tápláljuk a keverőbe. Változtatjuk a betáplálási áramot és mindegyik terhelésnél, állandósult állapot-

ban megmérjük az emulzióréteg vastagságát a betáplálással szembeni oldalon ( eH ). A kapott értéke-

ket ábrázoljuk a fajlagos terhelés függvényében (1.4.19. ábra). 
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1.4.19. ábra. Az emulzióréteg magassága folyamatos üzemű ülepítőben (kloroform–víz, 

f=0,6)Bizonyos fajlagos terhelésérték felett az emulzióréteg vastagsága nagyon erősen növekszik. A 
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alakú összefüggéssel szokták leírni (Ryon et al., 1959). Ahol a  és b  értékeket lehet a laboratóriumi 

kísérletekből meghatározni. A konzervatív tervezési kritérium, hogy a eH  még éppen nulla legyen. 

A megoszlási hányados koncentráció függését is megvizsgálhatjuk, ha a stacionárius működésű 

laboratóriumi extraktor mindegyik keverőedényéből mintát veszünk, az emulziót választótölcsérben 

szétválasztjuk és megmerjük mindkét fázisban a megoszló anyag koncentrációját. A laboratóriumi 

extraktor huzamosabb üzemeltetésével egyéb ismereteket is gyűjthetünk, amelyeket felhasználhatunk 

az üzemi készülék tervezésénél. Például a stabil emulzió képződése vagy szilárd anyag kiválása 

figyelhető meg az idő előrehaladásával. 

A keverő-ülepítő tornyok kifejlesztésével a mixer-settler működést, az oszlop kompakt elrendezését és 

a fázisok egyszerű gravitációs áramoltatását kívánták megoldani. A meglehetősen komplikált 

szerkezet, a fázisok áramainak és a fázishatár szintjének szabályozási nehézségei miatt ezt a típust még 

csak korlátozottan, egy-egy célfeladatra tervezve alkalmazzák. A Lurgi-extraktor működési sémáját 

mutatja az 1.4.20. ábra. A toronyban a keverő-ülepítő egységeket egymás fölé helyezték. Minden 

egyes szinten két kamra van. A kisebb átmérőjű a keverő-, a nagyobb átmérőjű az ülepítőegység. A 

keverőelemek létrehozzák az emulziót, és egyben szivattyúként is működve, biztosítják az emulzió 

átáramlását az ülepítőkamrába. Az átvezető csövekbe áramlásszabályozó szelepet építenek be, hogy a 

megfelelő térfogatáramot állítsák be. 
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1.4.20. ábra. Keverő-ülepítő extraktor torony 

1.4.1.3.2. Extraháló oszlopok 

Az ellenáramú extraháló oszlopokba a nehéz fázist fölül, a könnyű fázist pedig alul tápláljuk be 

(1.4.21. ábra). Az oszlopot az egyik fázis folytonosan kitölti, benne a másik fázis cseppek formájában 

áramlik (ez a diszpergált fázis). Ugrásszerű koncentrációváltozás így nem jön létre az oszlopban, a 

fázisok koncentrációját a betáplálás és az elvétel helye között folytonos görbével írhatjuk le. A 

cseppek a fázishatáron összegyűlnek, majd egyesülnek. Az ülepedés és cseppegyesülés (koalesz-

cencia) elősegítésére gyakran megnövelik a fázishatár-felületet, azaz az oszlop végein megnövelik az 

átmérőt. Mivel a két fázisból bármelyik lehet a diszpergált, ezért gyártáskor általában az oszlop 

mindegyik végét felbővítik. A készülék ilyen átalakítása többletköltséggel jár, ezért sok esetben más 

módszerrel segítik elő a diszpergált fázis egyesülését (pl. rácsok beépítésével), és az oszlop átmérőjét 

nem változtatják. Az ellenáramú oszlopok terhelését (a fázisok térfogatáramát) úgy kell megválasztani, 

hogy az elárasztás ne következzen be. Az elárasztás az a határterhelés, amelynél az ellenáramú 

extraktorban a cseppek már nem tudnak ülepedni és egyesülni, az emulzióréteg magassága időben 

növekszik, és végül valamelyik (vagy mindkét) elvezető csövön emulzió távozik. Bár a különböző 

típusú oszlopokra találunk összefüggéseket az elárasztási sebesség becslésére a szakirodalomban, 

célszerű a technológiában használt anyagokkal kísérleteket végezni a határterhelés meghatározására. 



186 Vegyipari műveletek II. Anyagátadó műveletek és kémiai reaktorok 

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

 

1.4.21. ábra. Az ellenáramú extraháló oszlop működése (permetező oszlop) 

A folytonos érintkeztetésű oszlopok csoportosítását az 1.4.22. ábrán láthatjuk. Az energiabevitel 

nélkül működő oszlopok előnye, hogy mozgó alkatrészt nem tartalmaznak, így meghibásodásra nem 

hajlamosak. Egyszerű szerkezetűek, ezért olcsók. Hátrányuk viszont, hogy kicsi a hatékonyságuk, 

kedvezőtlen a cseppméret-eloszlás és ebből következően az anyagátadó felület kicsi. Ezért csak olyan 

esetben használhatók, ha az elválasztás kevés elméleti lépcsőben megvalósítható. Elterjedten 

alkalmazzák ezeket az egyszerű oszlopokat radioaktív anyagok, korrozív oldatok extrakciójánál. 

Permetező oszlop (üres oszlop, 1.4.21. ábra): Az oszlopban cseppképződés csak a betáplálás helyén 

történik, és ezek a cseppek ülepednek a folytonos fázisban. A folytonos fázisban nagyon nagy a 

hosszirányú keveredés. Kis hatásfoka miatt ezt a készüléket semlegesítésre, mosásra használják. 

Extrakciós kinetikai kísérleteket végeznek benne. Előnyösen használható két, nem elegyedő folyadék 

(pl. víz és szagtalanított olaj) közötti közvetlen hőcserélőnek (a fajlagos felület nagyságrendekkel 

nagyobb, mint egy csőköteges hőcserélőben). 
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1.4.22. ábra. Az extrakciós oszlopok csoportosítása: energiabevitel nélkül üzemelő (permetező, 

szitatányéros, töltött oszlop), a mechanikai energiabevitel formái (keverés, pulzáltatás, vibráció) 

Töltött oszlop (1.4.22. ábra): A töltet növeli a folytonos fázis turbulenciáját, csökkenti a hosszirányú 

keveredést. A diszpergált fázis cseppjei a töltött oszloprészben egyesülnek, majd újra diszpergálódnak, 

ezzel folyamatosan megújul a fázishatár-felület. Ezért az üres oszlophoz viszonyítva jobb az 

anyagátadás, nagyobb az oszlop elválasztó képessége, ugyanakkor csökken a kapacitása (a töltött 

oszlop már kisebb fajlagos terhelésnél elárasztódik). A töltet anyagát úgy kell megválasztani, hogy a 

folytonos fázis jobban nedvesítse, mint a diszpergált fázis. Különben a cseppek a töltet felületén 

filmmé egyesülnek, és az anyagátadó felület jelentősen lecsökken. Hidrofil töltet (üveg, kerámia, fém) 

alkalmazásakor a víz a folytonos fázis. Néhány esetben kívánatos, hogy a szerves oldószer legyen a 

folytonos fázis, ilyenkor műanyag (pl. polietilén, poli[tetrafluor-etilén] stb.) töltetet használnak. A 

tölteléktestek lehetnek gyűrű (Raschig-gyűrű, Pall-gyűrű), nyereg (Berl-nyereg, Intalox-nyereg) vagy 
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más formájú testek (nagy fajlagos felületű műanyag töltetek), lásd 1.3.3.2. fejezet. A töltet átmérőjét  

( pd ) úgy kell megválasztani, hogy a 8Dd p   (ahol D  az oszlop átmérője) feltétel teljesüljön. 

Rendezett töltetekkel jobb anyagátadást és egy oszlopban több elméleti fokozatot lehet elérni, mint a 

rendezetlen töltetekkel. A töltött oszlopok nem használhatók, ha a folyadékban szilárd részecskék 

vannak (pl. szennyvíz), mert a szilárd szemcsék lerakódnak a tölteten és dugulást okoznak. 

A szitatányéros oszlop a rektifikáló oszlophoz, tányéros abszorberhez hasonló szerkezetű. 

Túlfolyóval ellátott változata is használható (1.4.2. animáció), de bukógátra nincs szükség. A cseppek 

kb. 2–6 mm átmérőjű lyukakon képződnek. A lyukakat fúrással vagy sajtolással hozzák létre. Az 

1.4.23. ábrán látható oszlopban a nehéz fázis a tányérokon keresztáramban halad lefelé. A kisebb 

sűrűségű folyadék a diszpergált fázis, amely áthalad a tányér nyílásain. A cseppek felfelé ülepednek a 

folytonos nehéz fázisban, és minden tányér alatt összegyűlnek és egyesülnek, azaz egy könnyű fázis 

réteget képeznek. A tányérok alá néha a cseppek egyesülését elősegítő töltetet (pl. polipropilén szál) 

építenek be. A töltet beépítésével a készülék érzékennyé válik a szilárd szennyezésre. A viszonylag 

egyszerű szerkezetű szitatányéros oszlopokat elterjedten alkalmazzák a kőolaj-feldolgozásnál. 

 

1.4.23. ábra. Szitatányéros extraháló oszlop 

 

1.4.2 animáció. A szitatányéros ellenáramú extrakciós oszlop működése, ha a könnyű fázis a 

diszpergált fázis 

Energiabevitellel javul az anyagátadás, növekszik az anyagátadó felület. A keverős oszlop extraktorok 

két legismertebb képviselője a forgótárcsás oszlop és az Oldshue–Rushton-oszlop. A forgótárcsás 

extraktort (RDC) a Royal Dutch Shell csoportnál fejlesztették ki (1948–52). 
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1.4.24. ábra. Forgótárcsás extraktor (RDC): a) az RDC oszlop működési vázlata; b) az oszlop egy 

közbülső részlete 

Az oszlopban egyenlő távolságra elhelyezett álló gyűrűk egyenlő térfogatú egységekre, cellákra 

osztják a készüléket (1.4.24. ábra). A keverést közös tengelyre szerelt, sík keverőtárcsákkal biztosítják. 

A keverőelemek a cellák közepén helyezkednek el (1.4.24.b ábra). Általában a tárcsa átmérője ( Rd ) 

valamivel kisebb, mint az álló gyűrű belső átmérője ( Sd ), hogy szerelésnél a keverők a tengellyel 

egyben kiemelhetők legyenek (és az álló és forgó rész egy lemezből, kevés hulladékkal legyártható 

legyen). Az oszlop átmérőjéhez viszonyítva a következő arányokat célszerű választani: 7,0DdS ; 

6,0DdR . A cella magassága ( Sh ) is függ az oszlop átmérőjétől: 0,5–1 m átmérőjű oszlopoknál 

15,0DhS ; 1–1,5 m átmérőnél 12,0DhS  és 1,5 méternél nagyobb átmérőjű oszlopoknál 

általában .1,0DhS  Az oszlop alján és tetején ülepítőzónákat alakítanak ki. A cseppek egyesülését 

rácsok segítik. A nagy átmérőjű oszlopokban a diszpergált fázist célszerű elosztón keresztül bevezetni. 

A forgó tárcsák intenzív keverést biztosítanak, az álló gyűrűk pedig részleges szétválást. A fázisok az 

álló gyűrű nyílásán jutnak át a következő cellába. A forgótárcsás extraktor viszonylag egyszerű 

szerkezete és megbízhatósága miatt széles körben alkalmazott készülék (pl. kaprolaktám, furfurol, 

fémionok extrakciója). Szilárd részecskék nem zavarják a működését, sőt szilárd szemcsés anyagok 

mosására is használható (pl. polimerek, kristályok mosása). Az RDC-oszlop félüzemi kísérletek 

alapján viszonylag biztonságosan tervezhető. Általában 5–10 elméleti fokozatnak megfelelő 

készülékeket használnak. Ha a fokozatszám kicsi (2–3), vagy túlságosan nagy, akkor más típusú 
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készüléket kell választani. Akkor sem célszerű az RDC-t választani, ha a folyadékrendszer stabil 

emulzió képzésére hajlamos (kicsi a fázisok közötti sűrűségkülönbség és/vagy a határfelületi 

feszültség). OLDSHUE és RUSHTON (1952) a vízszintes álló gyűrűk mellett még függőleges 

törőlemezeket is beépített a folyadékok forgásának akadályozására, a turbulens keveredés növelésére. 

A cellákat négylapátos tárcsás turbinakeverőkkel (később hatlapátos tárcsás turbinakeverőkkel) látták 

el (1.4.25. ábra). A keverés jól szabályozható, beállítható, ezért a cellák geometriai kialakítása 

viszonylag flexibilis. Szilárd részecskék nem zavarják a készülék működését. 

 

1.4.25. ábra. Az Oldshue–Rushton-oszlop egy közbülső részlete 

A keverős oszlopoknál a hatásfok és a terhelhetőség a keverő fordulatszámával befolyásolható. Az 

RDC és Oldshue–Rushton-extraktoroknál megfigyelték, hogy az átlagos oszlophatásfok a keverő 

fordulatszámának növekedésével maximumon halad keresztül. A hatásfok romlását az intenzív 

keverés hatására kialakuló hosszirányú keveredés, másképpen nevezve visszakeveredés (a fázisok az 

álló gyűrűk nyílásán keresztül az adott fázis fő áramlási irányával ellentétesen, visszafelé áramlanak) 

okozza. A visszakeveredés csökkentésére fejlesztették ki az aszimmetrikus forgótárcsás oszlopot 

(ARDC, 1965). 

 

1.4.26. ábra. Az aszimmetrikus forgótárcsás oszlop egy részlete 

Az oszlopban egy függőleges terelőlemez választja el az extrakciós térfogatrészt (amely lényegében 

egy hagyományos RDC) és a fázisok továbbítására szolgáló ülepítőzónákat (1.4.26. ábra). A 

terelőlemez mögött szétváló fázisok helikális pályán áramlanak lefelé, illetve felfelé az oszlopban. Az 
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intenzív keverés és az azt követő szétülepedés jelentős hatásfok javulást eredményez az eredeti RDC-

hez viszonyítva. Az ARDC-oszlopokat széles területen alkalmazzák (pl. ecetsav, piridin, fenol 

fémionok extrakciója). A visszakeveredés csökkentésének másik lehetőségét a Kühni-extraktor 

(1973) fejlesztésekor találták meg. A fejlesztés két fő jellemzőjét mutatja az 1.4.27. ábra. A cellákba 

alsó-felső szívású centrifugál keverőt helyeztek, amely viszonylag kis fordulatszámnál is jó keverést 

biztosít (ezzel egyúttal csökken a teljesítmény-felvétel is). Az álló gyűrűkön az egy nagy átfolyónyílás 

helyett sok, egyenletesen elosztott lyukat vágtak. A lyukak átmérőjét és számát úgy választották meg, 

hogy a fázisok áramlásához szükséges szabad keresztmetszet (30–50%) hasonló legyen a többi 

keverős extraháló oszlopéhoz. Az iparban sokféle elválasztásra alkalmazzák a Kühni-extraktort (pl. 

vitaminok, alkaloidok, vanília, citromsav extrakciója; cink visszanyerése szennyvízből). 

 

1.4.27. ábra. A Kühni-extraktor egy részlete 

Az energiabevitel a folyadékok pulzáltatásával is megvalósítható. Egy pulzáltatott szitatányéros 

oszlop részletét mutatja az 1.4.28. ábra. A perforált tányérokon olyan kis fúrt lyukak vannak (kb. 0,8–

3 mm átmérőjű), hogy energiabevitel nélkül a folyadékok nem tudnának átáramolni rajtuk. A pulzáló 

szerkezet egy hajlékony membránon keresztül a folyadékot fel-le mozgatja az oszlopban és ezzel 

felváltva a könnyű, illetve a nehéz folyadékot átpréseli a lyukakon. 

 

1.4.28. ábra. A pulzáltatott szitatányéros oszlop egy részlete 
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Jellemző műveleti paraméter a lüktetés amplitúdója és frekvenciája. A kettő szorzatából képezhető a 

pulzációs sebesség ( pv ). Az oszlop működési tartományait mutatja az 1.4.29. ábra, ahol a pulzációs 

sebesség függvényében ábrázolják a két fázis térfogatáramának összegét. 

 

1.4.29. ábra. A pulzáltatott szitatányéros oszlop: a) működési diagram, b) mixer-settler típusú 

üzemelés, c) emulziós tartomány 

Kis pulzációs sebességnél az ún. mixer-settler működés jellemző (1.4.29. ábra). A két tányér között 

egymásra rétegezve van a nehéz és könnyű fázis. Felfelé irányuló lökésnél a könnyű fázis átpréselődik 

a lyukakon és a képződött cseppek áthaladnak a nehéz fázison. Lefelé irányuló mozgásnál a tányér 

lyukain áthaladó nehéz fázisból képződnek a cseppek, amelyek a könnyű fázison keresztülhaladva 

leülepednek a fázishatárig. Ha ebben a működési tartományban egy állandó pulzációs sebesség mellett 

növeljük a betáplálási áramokat, akkor egy bizonyos határértéknél az oszlop elárasztódik. Az elégtelen 

pulzáltatás miatt ugyanis a betáplált folyadékok nem tudnak áthaladni a tányérokon és a könnyű fázis 

az alsó tányér alatt, a nehéz fázis a felső tányér felett gyűlik össze, amíg el nem érik a másik fázis 

kiömlőnyílását. Ha állandó betáplálási áramok mellett növeljük a pulzációs sebességet, akkor a csep-

peknek nem marad idejük az egyesülésre, ezért a két tányér közötti cellában egyre vastagodó emulzió-

réteg alakul ki. Nagy pulzációs sebességnél az egész cella megtelik emulzióval, csak közvetlenül a 

tányérok felületén lesznek tiszta fázisok. Az oszlop viszonylag széles emulziós tartományban stabilan 

működik. A pulzációs sebesség további növelésével ismét elárasztás következik be, a fázisok nem 

tudnak a megfelelő irányba előrehaladni, és az oszlop feltelik emulzióval. Pulzáltatás a töltött 

oszlopoknál is alkalmazható, ezzel javul az elválasztó képesség. A pulzáltatott oszlopokat széles-

körűen használják a nukleáris technológiában, mivel az alapkészülék nem tartalmaz mozgó alkatrészt. 

A pulzátort, ami meghibásodhat, a védőfalon kívülre helyezik el, és a fel-le mozgatást közvetítő 

fluidumokkal és membránokkal viszik át a munkatérbe. A periodikus fel-le mozgatást a folyadékok 

helyett a perforált tányérokkal végzik a vibrációs tányérszerkezetű oszlopokban. Közülük a 

legegyszerűbb szerkezetű a Karr-oszlop. A közös tengelyre szerelt szitatányérokat egy excenter 

mozgatja (1.4.30. ábra). A viszonylag nagy átmérőjű lyukakon átáramló könnyű, illetve nehéz fázis 
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periodikusan diszpergálódik. A műveleti paraméterek a tányérok mozgásának amplitúdója és frekven-

ciája. Nagy átmérőjű oszlopokban a tányérok mozgatásához lényegesen kevesebb energia szükséges, 

mint a pulzáltatott oszlopokban az összes folyadék mozgatásához. 

 

1.4.30. ábra. A Karr-extraktor egy részlete 

1.4.1.3.3. Centrifugális készülékek 

Amikor a két folyadékfázis között nagyon kicsi a sűrűségkülönbség ( 50  kg/m3), a gravitációs 

szétülepítés nagyon nehéz vagy lehetetlen. Az érintkeztetésre és az emulzió szétválasztására ilyenkor 

centrifugális extraktorokat használnak. A fázisok érintkeztetése lehet fokozatszerű, vagy folytonos. A 

keverő-ülepítő elven működő Luwesta-féle centrifugális extraktor működési vázlatát mutatja az 

1.4.31. ábra. 

 

1.4.31. ábra. A Luwesta-féle centrifugális extraktor folyamatsémája 
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A folyadékok a centrifuga forgó tengelyén át jutnak a készülékbe. A nehéz fázist az alsó kamrába, a 

könnyű fázist a legfelső kamrába táplálják, hogy ellenáramú érintkeztetést biztosítsanak. A folyadékok 

úgy keverednek, hogy a tengely viszonylag szűk nyílásán nyomják be a könnyű és nehéz fázisokat. Az 

emulzió az elosztótárcsán az ülepítőtérbe jut, ahol a centrifugális erő hatására a nehéz fázis a 

centrifugadob külső palástjához áramlik, míg a könnyebb fázis a tengelynél gyűlik össze. A nehéz 

fázist terelőlemezekkel vezetik a következő keverőbe. Mindegyik fázis végighalad a kamrákon, és 

végül a tengelyen keresztül kivezetik az extraktumot és a raffinátumot. A folytonos ellenáramú 

érintkeztetésre széles körben alkalmazzák a Podbielniak-extraktort. A régebbi típusnál egy 

vízszintes tengely köré egy lyuggatott lemezt spirális alakban feltekertek. Az újabb készülékekben 

koaxiálisan elhelyezett perforált hengereket használnak (1.4.32. ábra). 

 

1.4.32. ábra. A Podbielniak-extraktor működési vázlata 

A tengelyt nagy fordulatszámmal forgatják (2000–5000 min-1). A folyadékokat nyomás alatt a 

tengelyen vezetik be. A nehéz fázist a tengelynél, a könnyű fázist a dob kerületénél vezetik a 

munkatérbe. A folyadékok a sűrűségkülönbség miatt ellenáramban haladnak, és a lemezek lyukain 

diszpergálódnak. Az extraktumot és a raffinátumot ugyancsak a tengelyen keresztül vezetik el. A 

Podbielniak-extraktort kis sűrűségkülönbségű, emulzióképzésre hajlamos folyadékok érintkeztetésére 

alkalmazzák. Érzékeny, bomlásra hajlamos anyagok (pl. antibiotikumok) kinyerésére használják, mert 

a tartózkodási idő sokkal kisebb, mint más extraktor típusoknál. A centrifugális extraktorok hátránya, 

hogy az áruk lényegesen nagyobb, mint a többi extraktor típusé. 

1.4.1.3.4. A készülék kiválasztásának szempontjai 

A készüléktípus kiválasztását sok tényező befolyásolja: a fizikai-kémiai tulajdonságok (sűrűség-

különbség, viszkozitás, határfelületi feszültség), a tartózkodási időt meghatározó paraméterek (az 

anyagátadás sebessége, szelektivitás, visszakeveredés), az elválasztás nehézsége (egyensúlyi lépcsők 

száma) és a kapacitás (a betáplált oldat mennyisége). Emellett módosító szerepet játszanak még: 

érzékenység a betáplálási mennyiségre vagy összetételre, hőcsere szükséges, szilárd anyag lehet a 

rendszerben, biztonsági követelmények (pl. sugárzó anyagok) stb. 

Nagy mennyiségű anyag feldolgozásához, vagy ha az elválasztáshoz sok egyensúlyi fokozat szük-

séges, a keverő-ülepítő extraktor az alkalmas készülék. A fémion-extrakciónál 3000–4000 m3/h 

kapacitású telepek is üzemelnek. 

Az extraháló oszlopok energiabevitel nélkül kevés (általában 3–6) egyensúlyi fokozatot igénylő 

elválasztásoknál alkalmazhatók. A keverés vagy pulzáltatás javítja az elválasztó képességet (10-15 

elméleti fokozat), viszont drágábbá teszi a készüléket. Az oszlopok kapacitásának felső határa 300–

500 m3/h összes terhelésnél (anyaoldat és oldószer együtt) van. Ennél nagyobb mennyiségek 

feldolgozásánál célszerű keverő-ülepítő extraktort választani. 
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A folytonos érintkeztetésű, centrifugális extraktorok 3–5 egyensúlyi fokozatot biztosítanak. Nagy 

előnyük, hogy kis tartózkodási idővel üzemelnek, így az érzékeny anyagok (pl. penicillin) csak 

kismértékben károsodnak az extrakció alatt. 

Az extraktorok tervezése, méretnövelése legtöbbször nem oldható meg kísérletek nélkül. A rendszerbe 

kerülő (vagy a reakcióban keletkező) kis mennyiségű szennyezés is nagymértékben megváltoztathatja 

a fázisok tulajdonságait és az extraktor működését. 

Az extrakciós készülékek fejlesztése a bemutatott típusok hatékonyságának javítását célozza. Például 

töltött oszlopoknál új töltetek (hagyományos töltettestek vagy rendezett töltetszerkezetek) kifejlesz-

tésével érhető el hatékonyabb készülék. A mechanikai energiabevitellel üzemelő oszlopoknál pedig új 

keverőelemek vagy tányérszerkezetek kialakításával növelik az áteresztő képességet, javítják a 

fázisérintkeztetést és csökkentik a visszakeveredést. Egy-egy új készülék kifejlesztése igen költséges, 

nagyon sok laboratóriumi, félüzemi kísérletet igényel. A kísérletek hidrodinamikai (hold-up, elárasz-

tás, hosszirányú keveredés) és anyagátadási vizsgálatokból állnak. A félüzemi kísérletek eredményei 

alapján eldönthető, hogy az új extraktor valamilyen extrakciós feladat megoldásában jobb-e, mint az 

eddig használt készülékek. Az összehasonlítást a hagyományos extraktorokkal minden esetben el kell 

végezni. A hazai készülékfejlesztés egyik ismert példája a pulzáltatott rezgőnyelves extrakciós oszlop, 

melyet a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. kutatói, mérnökei (a University of Bradford és a BME 

Vegyipari Műveletek Tanszéke kutatóinak közreműködésével) fejlesztettek ki (Takács, 1994). 

A készülék hatásfokának meghatározásához ismert háromkomponensű, extrakciós rendszereket 

használunk. Ezek a folyadék rendszerek más típusú készülékeknél (oszlopok, centrifugális extrak-

torok) is általánosan használhatók. Nemzetközi megegyezés szerint a standard vizsgálati rendszerek: 

víz–aceton–toluol, víz–aceton–butil-acetát, víz–borostyánkősav–n-butanol (Misek et al., 1985). Okta-

tási célra a kevésbé tűzveszélyes víz–aceton–tetraklóretilén vagy a víz–metilénkék–n-oktanol rend-

szerek is jól használhatók. 

1.4.2. Szilárd-folyadék extrakció 

A szilárd-folyadék extrakció (vagy kilúgzás) nagyipari alkalmazása (az első jelentős technológia a 

cukor kivonása a cukorrépából) a XIX. század második felében kezdődött (1864, Seelowitz, 

Csehország). A művelet és a készülék fejlesztésében ma is a cukoripar az egyik meghatározó ágazat. A 

cukorgyárakban 10000 tonna (vagy még ennél is több) cukorrépát dolgoznak fel naponta. 

Az olajmagok extrakciójára először 1870 után kezdték a könnyű petróleumfrakciót használni az olajok 

kinyerésére. Az első folytonos extrakciós üzemek az első világháború után, az 1920-as években 

épültek. Németországnak vezető szerepe volt a készülékfejlesztésben. A második világháború után az 

oldószeres extrakció általánosan használt műveletté vált. Magyarországon az olajmagvak extrakciós 

feldolgozása az 1940-es években, a háborús kereslet hatására fejlődött ki. Rákospalotán és Kőbányán 

az akkor korszerű Bollmann-extraktorokat használták. A korszerű étolajgyárakban naponta 1000–

4000 tonna alapanyagot dolgoznak fel extrakcióval. 

A gyógynövények nem illékony hatóanyagait (pl. alkaloidok, szteroidok stb.) is extrakcióval nyerik ki. 

A hatóanyagokat tartalmazó, szárított növényi részeket (pl. gyökér, levél, virág, termés stb.) drogok-

nak nevezik. Ezért az extrakciós elválasztóműveletet a gyógyszeriparban gyakran drogextrakciónak is 

hívják. 

Az 1980–90-es években a növényi anyagok feldolgozásában két fontos változást figyelhettünk meg. 

Egyrészt megnőtt az érdeklődés a természetes, köztük a növényi eredetű, anyagok iránt a gyógyszer-, 

élelmiszer- és kozmetikai iparban egyaránt. Másrészről csökkent a szerves oldószerek választéka, 

mivel az egészségre és környezetre káros oldószerek (pl. klórozott szénhidrogének) használatát 

korlátozták, vagy teljesen megtiltották. Előtérbe kerültek tehát a biztonságos oldószerek (pl. etil-

alkohol) és a „tiszta” műveletek, közöttük a szuperkritikus fluidum extrakció. A szuperkritikus 

extrakciót az 1.4.3. fejezetben mutatjuk be. 
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1.4.2.1. A szilárd-folyadék extrakció műveleti lépései 

A betakarítást és az eltarthatóságot biztosító elsődleges műveletek (pl. szárítás) után az olajos magvak 

és más olajtartalmú növényi részek (pl. földimogyoró) a raktárakba, silókba kerülnek. A cukorrépát a 

betakarítás után általában a gyárudvaron ún. prizmákba rakják. A gyógynövényeket szárítás után meg-

felelő raktárakban ömlesztve, zsákokban vagy bálákba kötve tárolják. A feldolgozóüzemek általában 

néhány hónapnyi kapacitásnak megfelelő tárolóhellyel rendelkeznek. A nyersanyag extrakciós feldol-

gozásának fő műveleti lépései az 1.4.33. ábrán láthatók (Porcsalmy, 1976; Hoffmann, 1989; Kurucz és 

Lászloczky, 1994; Kiss, 2006). Nagy olajtartalmú magvakból (pl. napraforgó, repce) sajtolással nyerik 

ki az olaj nagy részét (a kezdeti 45–50% olajtartalom 18–22%-ra csökken). A szilárd anyag megfelelő 

előkészítés után kerül az extraktorba. Az oldható komponensek kivonása után az oldószert vissza-

nyerik a kilúgzott vázanyagból (az extrakció utáni szilárd anyagot általánosan raffinátumnak nevezik). 

Ma már általános követelmény, hogy a maradék szilárd anyag is hasznosítható termék legyen. Az 

extraktorból távozó oldatból (extraktum) is elválasztják az oldószert. A visszanyert (regenerált) oldó-

szert az extrakcióban újra felhasználják. Csak a technológiában előforduló veszteségeket pótolják friss 

oldószerrel (például Európában az étolajgyártásban megengedett hexánveszteség < 1 kg/t nyersanyag). 

 

1.4.33. ábra. A szilárd-folyadék extrakció folyamatvázlata 

Az oldószer kiválasztása 

Az extrakciós oldószerek választékát ma már a különböző országokban, illetve államközösségekben 

érvényes rendeletek, törvények szabják meg. Csak engedélyezett oldószert szabad használni. 

Az Európai Unióban az Európai Tanács 88/344/EEC számú rendelete tartalmazza az élelmiszerek és 

élelmiszer-adalékok extrakciójánál használható oldószereket, és szabályozza azok használatát. A 

rendelet legutóbbi módosítása 1997-ben jelent meg (közzététel: 1997. 12. 3.). Az Európai Unió 

gyakorlatát követve hazánkban a Magyar Élelmiszerkönyv 1-2-88/344 előírása tartalmazza az élel-

miszerek előállítása során felhasználható oldószereket (az előírás 2003. január 1-jén lépett hatályba). 

Az előírás szerint az oldószereket három csoportba sorolják. 

Az első csoportba tartoznak a jó gyártási gyakorlat „good manufacturing practice (GMP)” előírások 

betartásával korlátlanul alkalmazható oldószerek (1.4.1. táblázat). Ezekből az oldószerekből csak 

annyi maradék vagy származék kerülhet a termékekbe, amennyi technikailag elkerülhetetlen és nem 

jelent veszélyt az egészségre. A propán, bután, szén-dioxid és dinitrogén-oxid atmoszférikus nyomá-

son gáz-halmazállapotú. Ezért ezeket nyomás alatt, közel kritikus folyadék vagy szuperkritikus 

állapotban használják oldószerként. Az alkalmazásukat az 1.4.3. fejezetben mutatjuk be. 

1.4.1. táblázat. GMP-technológiákban korlátlanul használható oldószerek 

Gázok Folyadékok 

propán etil-alkohol2 

bután etil-acetát 

szén-dioxid aceton
1
 

dinitrogén-oxid víz2 

1 Az aceton nem használható olívatörkölyből készült olaj finomítására. 
2 Az etanol és a víz (amely savassága vagy lúgossága beállítására szolgáló anyagot is tartalmazhat) extrakciós 

oldószerként korlátozás nélkül használható. 
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A második csoportba tartozó extrakciós oldószerek (hexán, metil-acetát, metil-alkohol, izopropil-

alkohol, etil-metil-keton, diklór-metán) élelmiszerek és élelmiszer-adalékok előállítására használhatók, 

amelyek felhasználását és a termékekben megengedett oldószermaradék mennyiségét a rendelet 

rögzíti. A 3. csoportban találhatók azok az oldószerek (pl. dietil-éter, ciklohexán, propán-1-ol, bután-

1-ol, metil-acetát), amelyek az élelmiszerekben felhasznált ízesítő-, illat- és aromaanyagok extrak-

ciójára használhatók. 

A zsírok és olajok szelektív kivonására az apoláris oldószerek a legalkalmasabbak. Ha a neutrális lipi-

dek mellett egyéb értékes anyagokat, biológiailag aktív komponenseket is ki akarunk nyerni a növény-

ből, a nagyobb polaritású oldószerek közül kell választanunk. Új technológia bevezetésénél az egész-

ségre és környezetre kevésbé káros oldószereket javasoljuk. Az olajok és más növényi hatóanyagok 

kinyerésére alkalmazható ipari oldószerek jellemző fizikai-kémiai adatait a 1.4.2. táblázat tartalmazza 

(Perry, 1969). 

1.4.2. táblázat. Extrakciós oldószerek fizikai-kémiai jellemzői 

Név  n-hexán izohexán etil-alkohol izopropil-

alkohol 

etil-acetát aceton 

CAS-szám 110543 107835 64176 67630 141786 67641 

Képlet C6H14 C6H14 C2H6O C3H8O C4H8O2 C3H6O 

Móltömeg 86,18 86,18 46,07 60,11 88,11 58,08 

Sűrűség, kg/m3 671 653 785 818 902 791 

Olvadáspont, C -95 -154 -130 -89 -84 -94 

Forráspont, C 68,7 62 78,4 82,4 77 56 

Lobbanáspont, C -23 -7 12 12 -3–0 -17–(-16) 

Öngyulladás, C  264 425 400 460 538 

Robbanási határ, (V/V)% 1,2–7,7 1,2–7 3,3–19,0 2,5–12,0 2,3–11,4 2,2–13 

Párolgáshő, kJ/kg 334,5 324,1 854,1 667,0 430,8 512,3 

Fajhő, kJ/kgK 2,23 2,23 2,55 2,50  2,14 

Oldhatóság vízben1 nem nem old. korl. korl. old. 

1 nem: nem oldódik; korl.: korlátoltan elegyedik; old.: oldódik 

Az oldószer kiválasztásának szempontjai: 

 Az étolajgyártásban a hexán az általánosan alkalmazott oldószer. Kedvezőtlen tulajdonságai 

(káros az egészségre és a környezetre, robbanásveszélyes) miatt intenzíven kutatják a 

helyettesítési lehetőségeket. Sajnos a technológiai szempontból alkalmas oldószerek (pl. 

alkoholok) ma még gazdaságilag nem versenyképesek a hexánnal. 

 Az egyéb növényi hatóanyagoknál a termékek (gyógyszerek, kozmetikumok, étrendi kiegészítők 

stb.) magasabb ára lehetővé teszi az elválasztásra legjobban alkalmas oldószer kiválasztását. 

 Először azt kell megvizsgálni, hogy a hatóanyagok mely oldószerekben oldhatók. Ezek közül ki 

kell választani azokat, amelyek a kívánt komponenseket jól oldják, de az egyéb kísérő- (ballaszt-) 

anyagokat nem oldják. A szelektív oldószerrel egy műveletben koncentrált hatóanyag-tartalmú 

kivonatot állíthatunk elő. 

Ezután következnek a technológia megvalósítása során fontossá váló szempontok: 

 Az oldószer kémiailag legyen egységes és állandó. A felhasználás, illetve regenerálás során ne 

lépjen reakcióba a kezelt anyaggal vagy a készülék szerkezeti anyagával, illetve ne bomoljon el. 

 Az oldószer-visszanyerés rendszerint desztillációval történik, ezért a forráspontja ne legyen túl 

magas (<100C). 
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 A párolgáshője és fajhője legyen kicsi. Ekkor a regenerálásnál, melegítésnél kevesebb energiára 

van szükség. A hexán regenerálása lényegesen kevesebb energiát igényel, mint az egyéb 

tulajdonságai alapján kedvezőbb alkoholoké. 

 Biztonságtechnikai szempontból a kevésbé tűz- és robbanásveszélyes oldószereket (magas 

lobbanáspont és gyulladási hőmérséklet) célszerű választani. 

 Az oldószerek kiválasztásánál figyelembe kell venni az egyre szigorodó környezeti (emissziós 

korlátok) és egészségügyi előírásokat (megengedett oldószermaradvány) is. Új technológia 

kifejlesztésénél az elválasztásra alkalmas oldószerek közül a kevésbé illékony és kevésbé 

mérgező (pl. alkoholok) oldószereket kell választani. 

 Az oldószer lehetőleg legyen olcsó. 

Az összes jó tulajdonsággal rendelkező „ideális” oldószer nem létezik. A technológiai szempontból 

megfelelő oldószerek közül gazdasági számítások alapján lehet kiválasztani a legjobbat. 

Az extrakciós üzemet az alkalmazott oldószer tűzveszélyességi követelményeinek figyelembe-

vételével, rendszerint a többi üzemtől elkülönítetten kell kialakítani. A padló szikramentes burkolatú, 

benne csatorna nem lehet, mivel a levegőnél nehezebb oldószergőzök itt összegyűlhetnek. Az üzem 

légterének cseréjéről folyamatosan gondoskodni kell. Az elektromos berendezések, vezérlő- és 

szabályozóműszerek robbanásbiztos kivitelben készülnek. Az extraktorok zárt készülékek. 

Legtöbbször kis vákuum (50–100 Pa nyomáscsökkentés a légköri nyomáshoz viszonyítva) alatt 

üzemelnek, hogy megakadályozzák az oldószergőzök légtérbe jutását. 

Műveleti paraméterek 

Az extrakció kezdetén az előkészített szilárd anyagot érintkeztetik a kiválasztott folyadékkal. A 

folyadék kitölti a vázanyag pórusait. A célkomponens feloldódik az oldószerben. Ennek 

eredményeként koncentrációkülönbség alakul ki a vázanyagban levő folyadék és a külső folyadék 

között, amelynek hatására diffúziós anyagáram jön létre. Az oldott anyag tehát diffúzióval, a szilárd 

vázanyagon keresztül jut a külső oldószerbe. Mivel a vázanyagban és azon kívül ugyanaz a folyadék 

van, elegendő hosszú érintkeztetési idő (elvileg végtelen idő) múlva koncentráció-kiegyenlítődés jön 

létre. Feltételezzük, hogy a kivonni kívánt komponens kémiai kötéssel vagy erős adszorpcióval nem 

kötődik a vázanyaghoz. Leegyszerűsítve tehát a folyamat a következő lépésekből áll: 

 az oldószer diffúziója a szilárd anyag körül kialakult álló rétegen (filmen) keresztül a szilárd 

felületig, 

 az oldószer behatolása a részecskék pórusaiba, 

 az olaj és más komponensek oldódása, 

 az oldott anyagok diffúziója a részecskék felületéhez, 

 anyagátadás a külső felületről az oldat belsejébe. 

A szokásos ipari oldószerekben az olajok jól oldódnak, így ez a részfolyamat általában nagyon gyors a 

többihez viszonyítva. Jól feltárt sejteknél az olaj nagy része szabadon kifolyik a vázanyag belsejéből 

és a felületről gyorsan feloldódik. A bennmaradó olaj kinyerésekor a vázanyag gátolja a molekulák 

szabad mozgását, ezért a sebességmeghatározó részfolyamat a belső diffúzió. Kis mennyiségű oldható 

anyagnál általában csak a belső diffúzió a jellemző. Az extrakció megvalósításánál tehát ezt a 

részfolyamatot kell gyorsítani. 

Az étolajgyártásnál régóta ismert, hogy az alapanyagból célszerű lapkákat készíteni, amelyeknek kicsi 

a vastagsága és így lerövidül a diffúziós út. Elősajtolás nélküli extrakciónál (pl. szója) kis töltet-

magasság esetén 0,25–0,35 mm, 1,5 méternél magasabb töltet esetén 0,3–0,45 mm lapkavastagság 

javasolt. A sajtoláskor a sejtek feltáródnak. Így a préselvény nagyobb méretre (2–5 mm) aprítható, 

amely az áramlás szempontjából kedvezőbb töltetszerkezetet ad. A cukorrépából hosszúkás, háztető 

formájú szeleteket állítanak elő. 

Fontos műveleti paraméter a hőmérséklet. A diffúzió a hőmérséklet emelésével gyorsabb lesz. 
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Magasabb hőmérsékleten nő az olaj oldhatósága és csökken az oldat viszkozitása. Mindkettő az 

extrakciós sebesség növekedését eredményezi. Ezért célszerű magas hőmérsékleten végezni a 

kivonást. Ugyanakkor a hőmérséklet növelésével egyéb anyagok is oldhatóvá válnak és megváltozhat 

a termék összetétele. Ez a változás lehet hasznos is, ha további értékes komponensek oldódnak ki. 

Ezért anyagonként egyedileg kell megválasztani az optimális extrakciós hőmérsékletet. Hexánnal 

végzett étolaj-extrakciónál a forrpont közeli hőmérséklet (60–68 C) javasolt. Az extrakciós 

oldószereket általában desztillációval regenerálják. Gazdasági és technológiai megfontolásokból olyan 

oldószert választanak, amelynek az atmoszférikus forrpontja 100 C alatt van. A cukor extrakciójánál 

tiszta vizet használnak, amit kb. 80 C-ra melegítenek. Ezen a hőfokon koagulálnak a fehérjék és a 

sejtfal áteresztővé válik. Magasabb hőmérsékleten a szeletek ellágyulnak (a répa megfő), és 

nemkívánatos anyagok (szerves savak, pektinek, fehérjék) is kifolynak. 

Az extrakciós idő függ az alapanyag minőségétől (például a szója, napraforgó, repce sorrendben 

növekszik), az előkészítő műveletektől (pl. részecskeméret), a hőmérséklettől, a megengedett maradék 

olajtartalomtól és a kiválasztott készülék típusától. Ezért az extrakciós időt (folytonos extraktorokban 

a tartózkodási időt) a technológia kidolgozásakor kísérletek alapján lehet meghatározni. Megfelelő 

technológiával az 1% alatti maradék olajtartalom szójánál 30 min., napraforgónál 120 min. extrakciós 

idővel érhető el. A cukorgyártásban az ún. diffúziós veszteség 0,2–0,4%. Az ehhez szükséges 

extrakciós idő függ a szeletek vastagságától és a készülék típusától is, általában 60–120 perc. 

Ha az oldószert csak egyszerűen ráöntik a szilárd anyagra és nyugalomban hagyva áztatják, akkor a 

külső oldatban is a diffúzió határozza meg az anyagátadást. A folyamat nagyon lassúvá válik. Ez a 

külső ellenállás a folyadék mozgatásával megszüntethető. Az egyik lehetőség, hogy az oldatot és a 

benne lévő szilárd részecskéket (szuszpenzió, zagy) keverik. Általában lassú keverést alkalmaznak, 

mert az intenzív mozgatásnál (nagy fordulatszám, erős nyírás) a részecskék széteshetnek, 

elmorzsálódhatnak. A lémozgatás másik módja a folyadék áramoltatása a szilárd részecskék között. 

1.4.2.2 A szilárd-folyadék extrakció számítása 

Az extrakció során az oldható komponensek a szilárd vázanyagból a folyadékfázisba mennek át. A 

szilárd anyag külső felületén lévő „szabad” komponensek nagyon gyorsan feloldódnak az oldószerben. 

A vázanyag belsejében (a sejtekben vagy a sejtek közötti járatokban) levő anyagok kioldási sebességét 

viszont részben vagy egészben a diffúzió határozza meg. A diffúzióval átvitt komponensáram a Fick-

törvénnyel írható le. A komponensátadást leíró kinetikai egyenleteket a diffúziós differenciál-

egyenletek meghatározott peremfeltételek melletti integrálásával kapják. A leggyakoribb esetekre 

levezetett megoldások az irodalomban megtalálhatók (Akszelrud, 1974). 

A folyamat elméleti leírását nehezíti, hogy a növényi részecskék rendkívül változatos szerkezetűek, 

általában különböző alakúak és méretűek. A hatóanyagok a sejtek, szövetek különböző részeiben 

halmozódnak fel és különböző erősségű kötésekben vagy éppen szabadon fordulnak elő. Ezért az 

egyedi feladatok leírására egyszerűsített matematikai modelleket választanak, és a modellben használt 

empirikus paramétereket kísérletek alapján határozzák meg. Például a cukor kilúgzására Magyar-

országon a Cukoripari Kutatóintézet munkatársai vezettek le összefüggéseket (Oplatka, 1949). 

Empirikus egyenletek 

A Fick-egyenlet megoldásával kapott összefüggések gyakran nehezen használhatók a műveleti 

számításokra, és a modellparaméterek meghatározása sok független mérést igényel. Ezért még ma is 

gyakran használnak empirikus egyenleteket az extrakció leírására. Ezek előnye, hogy formailag 

egyszerűek és paramétereik viszonylag kevés számú mérésből meghatározhatók. 

A különböző gyógynövény-hatóanyagok szakaszos extrakciója (a rendszert keverik vagy a 

folyadékfázist cirkuláltatják) jól közelíthető a következő összefüggéssel (Minchev és Minkov, 1984): 

)Hexp(ba1 tc  , (1.4.55) 

ahol 1c  az oldott anyag koncentrációja az extraktumban (kg/m3), 
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  Hb,a,  empirikus konstansok, 

  t  idő (s). 

Közelítő számítások a Fick II.-egyenlet alapján 

Ezt a módszert a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyipari Műveletek Tanszékén 

dolgozták ki különböző növényi anyagok extrakciójára (Tettamanti et al., 1975; Hunek, 1988). 

A szilárd vázanyag üregeiben, pórusaiban lévő folyadékot sejtlének nevezzük (a szakirodalomban 

gyakran „holdup”-nak is hívják). Azokban az esetekben, amikor az oldószer nem víz előáztatásával 

juttatják a levet a száraz vázanyagba (drogba). A vázanyagot körülvevő folyadékot extraháló lének 

nevezzük. 

Az oldható komponensek a sejtlében feloldódnak és a molekulák a koncentráció-különbség hatására a 

részecskék felülete felé diffundálnak. Ez az akadályozott diffúzió a sebességmeghatározó folyamat. A 

kísérleti tapasztalatok szerint a szilárd részecskét körülvevő lamináris határréteg diffúziós ellenállása a 

belső diffúziós ellenálláshoz képest elhanyagolható, még kis áramlási Reynolds-számoknál is, ha az 

oldott anyag effektív diffúziós állandója (Deff) a szilárd vázanyagban kicsi és a diffúziós úthossz nagy. 

Ezért hívják ezt a műveletet diffúziós extrakciónak is. 

A diffúziós extrakció matematikai modellezésénél a következő egyszerűsítő feltételeket fogadjuk el: 

 Szakaszos extrakciónál az extrahálólé (B) és a sejtlé tömegének (A) aránya a művelet során nem 

változik (folyadékarány: REAB mmmmf  ). Folyamatos extrakciónál a tömegáramok 

aránya állandó ( REAB mmmmf   ). 

 Az extrahálólé és a sejtlé sűrűsége az extrakció alatt gyakorlatilag nem változik. 

 A kioldódó komponenst a szilárd vázanyag csak gyengén, elhanyagolható mértékben 

adszorbeálja. 

 A sejtlé (raffinátum) összetétele az extrakció kezdetén (t = 0) a szilárd anyagban mindenütt 

azonos: x0 (kg értékes anyag / kg sejtlé) 

 Az extrahálandó anyag azonos alakú és méretű szabályos részecskékből áll, és az extrakció 

közben a részecskék alakja és mérete nem változik. 

 Az extrahálandó anyag lemez, henger vagy gömb alakú (pl. gyógynövénylevél, -szár, illetve 

aprított, őrölt anyag). Feltételezzük, hogy a planparallel lemez a vastagságához képest a tér 

másik két irányában végtelen kiterjedésű, a henger alakú részecske az átmérőjéhez viszonyítva 

végtelen hosszúságú. 

 A szilárd részecske minden irányban azonos tulajdonságú (izotróp), azaz az effektív diffúziós 

tényező értéke iránytól független. 

Szakaszos extrakciónál a folyadékot keverjük vagy cirkuláltatjuk a rendszerben, így az extrahálólé 

tökéletesen kevertnek tekinthető, azaz az extrahálólében mindenütt ugyanaz a koncentráció: y  (kg 

értékes anyag/kg extrahálólé). 

Amikor a kezdetben szobahőmérsékletű anyagot forró oldószerrel extraháljuk, a részecskében akkor is 

egyenletes hőmérséklettel számolhatunk, mivel a hő terjedése a szilárd anyagban sokkal gyorsabb 

folyamat, mint a diffúzió. 

Szakaszos extrakció számítása 

A szilárd vázanyagba zárt sejtlében végbemenő diffúziós folyamatot a Fick II.-differenciálegyenlet írja 

le. A diffundáló anyag koncentrációja (x) a t idő- és az r helykoordináta függvénye (r lemez alakú 

részecskénél a szimmetriasíktól, hengernél a szimmetriatengelytől és gömb esetén a középponttól mért 

távolság, [m]). 
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ahol C szimmetriatényező értéke: planparallel lemez (C = 1), henger (C = 2), 

  gömb (C = 3). 

Megjegyezzük, hogy a fenti egyenlet szigorúan véve csak híg oldatokra érvényes (a diffúziós tényező 

koncentrációfüggő!), ezért a gyakorlatban a diffúziós együtthatónak az adott koncentráció-

tartományra vonatkozó átlagértékével számolunk. 

A szilárd részecske felületének ( pA , m2) és térfogatának ( pV , m3) aránya: 

R

C

V

A

p

p
 , (1.4.57) 

ahol  R a lemez félvastagsága, a henger, illetve a gömb sugara (m), a p index a részecskére (particle) 

utal. 

Peremfeltételek: 

A szilárd anyagnak az extraháló lével érintkező külső felületén a sejtlé és az extrahálólé koncentrá-

ciója megegyezik, mivel a külső komponenstranszport sokkal gyorsabb, mint az akadályozott diffúzió 

a szilárd vázanyagban: 

   tytRrx  , . (1.4.58) 

A diffundáló anyag koncentráció-eloszlása a sejtlében az r helykoordináta függvényében lemez esetén 

a felezősíkra, hengernél a tengelyre és gömbnél a középpontra nézve szimmetrikus és r = 0-nál 

maximuma van: 
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d
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. (1.4.59) 

A kinyerendő értékes anyag mérlegegyenlete szakaszos extrakcióra: 

ymxmymxm ERER  00 , (1.4.60) 

ahol  x0 és y0 a sejtlé, illetve az extrahálólé kezdeti koncentrációja, x  a sejtlé átlagkoncentrációja a 

szilárd anyagban. 

Végtelen idő múlva kiegyenlítődik a koncentráció a sejtlé és az extrahálólé között 

f

fyx
xy
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00 . (1.4.61) 

A szilárd anyagból időegység alatt kidiffundáló anyag mennyisége a szilárd anyag és az extrahálólé 

érintkezési felületénél ( A ) a szilárd anyagban kialakuló koncentrációgradienssel arányos. 
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 , (1.4.62) 

ahol  A  a sejtlé sűrűsége (kg/m3). 

A diffúzió szempontjából hasznos felület N  számú azonos méretű részecskét feltételezve 

pp NV
R

C
NAA   , (1.4.63) 

ahol   a sejtlé térfogat hányada a szilárd részecskében (m3/m3) 
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  . (1.4.64) 

Behelyettesítve ezt a kifejezést a fenti egyenletbe 
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 . (1.4.65) 

Az (1.4.58), (1.4.62) és (1.4.65) egyenletek alapján írhatjuk 
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A (1.4.66) parciális differenciálegyenlet megoldása (Akszelrud, 1974): 
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ahol 
 DttRtDFi eff

2
 dimenziómentes Fick-szám, 

  effD DRt 2
a diffúzió időállandója, 

  j  az alábbi egyenletek j-edik pozitív gyöke 

planparallel lemez: jj f tg , 

henger:  
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 , 

ahol J0 és J1 nullad-, ill. elsőrendű elsőfajú Bessel-függvény (Bronstejn és Szemengyajev, 1974), 
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Az 1.4.34. ábrán 
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 változása látható gömb alakú részecske esetén, különböző folyadék-

arányok mellett, a Fick-szám függvényében. 
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1.4.34. ábra. Gömb alakú részecskék szakaszos extrakciója 

Folytonos, ellenáramú extrakció számítása 

Ha valamilyen anyagra szakaszos rendszerben meghatározzuk a 


Dt  értékét, akkor segítségével ellen-

áramú extrakció is számítható. A számításnál feltételezzük, hogy mindkét fázis dugattyúszerűen halad 

végig a készüléken és a hosszirányú keveredés elhanyagolható. A kezdeti és határfeltételek a szaka-

szos művelethez hasonlóan adhatók meg. A levezetés az irodalomban megtalálható (Hunek, 1988). A 

megoldást arra az esetre közöljük, amikor az extrakcióhoz tiszta oldószert használnak ( 00 y ). A 

raffinátumban a maradék oldható anyag átlagos koncentrációja ( kix ) a következő összefüggéssel 

számolható: 
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 , (1.4.69) 

ahol RE mmf   az extraktum és a raffinátum tömegáramainak (kg/h) hányadosa, 
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ahol  
 DttRtDFi eff

2
 dimenziómentes Fick-szám, 

  j  az alábbi egyenletek j-edik pozitív gyöke 

planparallel lemez: 
jj ftg   , 

henger:   
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 , 

ahol J0 és J1 nullad-, ill. elsőrendű elsőfajú Bessel-függvény, 
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A folyamatos ellenáramú extrakcióra vonatkozó adatok az 1.4.35. ábrán láthatók. 

 

1.4.35. ábra. A maradék koncentráció változása gömb alakú részecskék ellenáramú extrakciójánál 

Az ellenáramú extraktor méretezéséhez először laboratóriumi méréseket kell végezni szakaszos (zárt) 

rendszerben. A kísérleteket kevert rendszerben vagy az extrahálólé keringtetésével végezzük. Az 

extraktort termosztáljuk, mivel a hőmérsékletnek jelentős hatása lehet az extrakció sebességére. 

Forrásban tartott rendszernél nincs szükség a keverésre és termosztálásra, de az elpárolgott oldószert 

kondenzáltatás után vissza kell vezetni az extraktorba. Az extraktumban meghatározott időközönként 

megmérjük az oldott anyag koncentrációját. Az 1.4.34. ábrán leolvassuk a Fick-számot, kiszámoljuk a 

diffúzió időállandóját (


Dt ) és meghatározzuk az átlagos értékét. Az időállandó a tapasztalatok szerint 

nagyon sok szilárd-folyadék rendszerre (a kezdeti gyors extrakciós szakasztól eltekintve) valóban 

állandó. 

A technológiai lehetőségeket és a gazdaságosságot figyelembe véve megválasztjuk a raffinátumban 

megengedett maradék koncentrációt. Szintén technológiai és gazdaságossági megfontolások alapján 

megválasztjuk a folyadékarányt. Nagy f  értéknél az extrakció rövid idő alatt végbemegy, de híg 

extraktumot kapunk (nő az oldószer-regenerálás költsége). Kis f  értéknél az extrakció hosszú ideig 

tart (kisebb lesz a készülék kapacitása), viszont tömény extraktumot nyerünk. 

Az 0xxki  és f  értékek ismeretében az 1.4.35. ábráról leolvassuk a Fick-számot, amelyből a 


Dt  

ismeretében megkapjuk a folytonos extraktorban szükséges tartózkodási időt. 

1.4.2.3. Extrakciós készülékek 

A szilárd-folyadék extrakciót szakaszos, félfolyamatos és folytonos üzemű készülékekben valósítják 

meg. 
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Az első két üzemeltetési módot általában a kisüzemek alkalmazzák. Ezek a készülékek többféle 

alapanyag feldolgozására alkalmasak, egyszerűek és viszonylag olcsók. Általában nem automatizáltak, 

ezért jelentős az élőmunka-igényük. A kivonás hatásfoka gyártásonként (sarzsonként) változó és a 

termék minősége is ingadozik. 

A folytonos, ellenáramú extraktorokat nagy mennyiségű anyagok, hosszú idejű feldolgozására 

használják. Olajos magvaknál 100–200 tonna/nap kapacitás felett érdemes folytonos extrakciós 

üzemet építeni. A folyamatos berendezés optimális paraméterekkel üzemeltethető és jól automa-

tizálható. A termékek minősége hosszú időn keresztül állandó. 

1.4.2.3.1. Szakaszos működésű extraktorok 

A legrégibb extraháló berendezés a fahordó, amelybe a növényi anyagot felaprítva berakták, és a 

megfelelő oldószerrel feltöltötték. Meghatározott idő után az oldatot a hordó alján lévő csapon 

keresztül leengedték. 

A legegyszerűbb ipari készülékek álló tartályok. A lé mozgatása alapján két változatot különböztetünk 

meg. 

Az egyik eljárás a gyógyszertári macerálásból fejlődött ki. Az edénybe keverőszerkezetet építenek be. 

A kíméletes keveréshez a lassú mozgású horgony, kalodás és ujjas keverők alkalmasak. Az edénybe 

betöltik a szilárd anyagot, hozzáadják az oldószert, és viszonylag kis fordulatszámú keveréssel állandó 

mozgásban tartják a rendszert. Más esetben (például, ha a szilárd anyag törékeny) csak meghatározott 

időközönként mozgatják át a rendszert néhány perces keveréssel. Amikor az oldott anyag koncentrá-

ciója már nem növekszik tovább, az extraktumot a szűrőn keresztül leeresztik. Az étolajgyártásnál az 

olaj oldatát miszcellának nevezik. Mivel egy lépésben az oldható anyagnak csak tört részét lehet 

kinyerni, a vázanyagra friss oldószert töltenek és az extrakciót 2–4-szer megismétlik. Természetesen 

az egymás utáni extraktumok egyre hígabbak lesznek. Ezeket az oldatokat egyesítik, vagy külön-külön 

dolgozzák fel. 

A másik eljárás a gyógyszertári perkolálásból fejlődött ki. Az oldószertároló tartályt az extraktor 

felett több méter magasan helyezik el. A folyadékot átcsurgatják a nyugvó vázanyagon, és az 

extraktumot elvezetik. Ha a folyadék egyszerűen átcsurog a tölteten, de nem tölti ki a töltet közötti 

hézagokat, akkor permetező vagy csörgedeztető eljárásról beszélünk. Ez az eljárás elsősorban a 

részecskék külső felületén levő „szabad” olaj eltávolítására alkalmas. Másik esetben a folyadék 

teljesen ellepi a töltetet. Ekkor az oldat a részecskék közötti hézagokban áramlik, miközben diffúziós 

anyagtranszporttal kioldja a részecskék belsejében lévő oldható komponenseket. A kioldás előre-

haladásával az oldat egyre hígabb lesz. Ha az extrakció sebessége kicsi, az oldószert lassan kell 

áramoltatni, hogy elkerüljük a túlzott hígulást. Ekkor jelentőssé válhat a külső diffúziós ellenállás is, 

ami a folyamatot tovább lassítja. Ezt elkerülhetjük, ha az oldatot közben szivattyúval cirkuláltatjuk. A 

keveréshez hasonlóan itt is lehet állandó keringtetés vagy csak időnkénti lémozgatás. 

Az extraktor edények hengeres vagy lefelé bővülő (kónikus), saválló acéltartályok. Kis mennyiség 

feldolgozásánál készülhetnek üvegből (pl. gyógynövények feldolgozása). A vizes etil-alkohollal 

végzett extrakciónál, mérsékelt hőmérsékleten használhatók az élelmiszer-engedélyes polipropilén 

tartályok is. Az acéltartály alján helyezkedik el a tartórács, illetve perforált lemez esetenként a 

szűrővászon. A tartály köpenyén keresztül fűthető, illetve termosztálható. A szilárd anyagot a tartály 

tetején lévő adagolónyíláson keresztül csigás adagolóval vagy közvetlen zsákbontóval adják be a 

tartályba. Rendszerint felülről vezetik be a folyadékot is. A tetőn lehet még páracső és kondenzátum-

visszavezető (forrpont körüli hőmérsékleten végzett extrakciónál), hőmérő, manométer, biztonsági 

szelep és nézőablak is. 

Az extrahált vázanyagot az edény aljának nyitásával ürítik. A tartály fenekét hidraulikusan vagy 

pneumatikusan egy gyorszáró szerkezettel (pl. bajonettzár) nyitják és zárják. Nyitás után a szilárd 

anyag könnyen kiesik (ezért előnyös a kónuszos kialakítás) és konténerbe vagy szállítócsigára kerül. 

Alul nyitott állapotban a rács, szitalemez kiszedhető és tisztítható. 
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1.4.2.3.2. Félfolyamatos extrakció 

A többszöri szakaszos extrakció hátránya, hogy az egymás utáni lépésekben egyre hígabb extraktumot 

kapunk. A nagy mennyiségű, híg oldat feldolgozása jelentős többletköltséggel jár. A félfolyamatos 

műveleti megoldások ezt a hátrányt igyekeznek csökkenteni. A félfolyamatost itt abban az értelemben 

használjuk, hogy a szilárd anyag kezelése megegyezik a szakaszos művelettel (betöltik, extrahálják, 

kiürítik). Az oldószert viszont úgy használják fel, hogy csak a legtöményebb oldat kerüljön 

feldolgozásra. A félfolyamatos kivonás többféle módon valósítható meg. 

Az extrakciót több edényből álló telepen (battéria) végzik. A szakaszos lémozgatásnál a friss oldószert 

az utolsó fokozatban, a már kimerülő vázanyagra töltik. Meghatározott ideig cirkuláltatják, majd a híg 

levet eggyel előbbi extraktorba vezetik, ahol ismét adott ideig keringtetik. Ezután megint az eggyel 

kevesebbszer extrahált vázanyagra vezetik. Csak a frissen betöltött szilárd anyagról leszűrt, legtömé-

nyebb extraktum (teljes miszcella) kerül feldolgozásra. Az 1.4.36. ábrán az ún. kétszeres lémozgatású, 

szakaszos extrakció sémáját mutatjuk be. Belátható, hogy az N  számú egységből álló berendezésben 

bármelyik edénybe kerülő anyagot )1(2  Nn  alkalommal, egyre hígabb oldattal extrahálják. 

A folyamatos lémozgatású, ellenáramú battériarendszerben (ún. Shanks-rendszer) az oldószert csak 

egyszer engedik át a töltött ágyon. A lecsurgó oldatot folyamatosan táplálják a nagyobb koncentrá-

ciójú, később betöltött vázanyagra (1.4.37. ábra). Itt is a friss töltésről lekerülő teljes miszcellát viszik 

feldolgozásra. 

Sajátos félfolyamatos eljárás a Soxhlet-extrakció, amely a laboratóriumi vizsgálati módszer (VIII. 

Magyar Gyógyszerkönyv) kisüzemi változata. A berendezés extraktorból, bepárlóüstből és konden-

zátorból áll (1.4.38. ábra). Az előkészített nyersanyagot betöltik az extraktorba. Hozzáadják a 

szükséges mennyiségű oldószert, amely átcsurog a tölteten és oldja az olajat. Az oldat átfolyik a 

bepárlóba. Az üstöt rendszerint gőzzel fűtik, így elkerülhető a túlhevítés, illetve odaégetés. Az 

oldószer elpárolog és kondenzátorban ismét folyadék lesz. Ezt a tiszta oldószert vezetik vissza az 

extraktorba. Így az extrakció mindig a lehetséges legnagyobb koncentrációkülönbség mellett megy 

végbe és a teljes extrakciós idő lényegesen rövidebb lesz, mint az előzőekben ismertetett félfolyamatos 

eljárásoknál. Az oldószer folyamatos desztillációja viszont több energiát igényel. 
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1.4.36. ábra. Ellenáramú, ciklikus lémozgatású, szakaszos szilárd-folyadék extrakció sémája 
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1.4.37. ábra. Ellenáramú, folyamatos lémozgatású, szakaszos szilárd-folyadék extrakció sémája 
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1.4.38. ábra. Kisüzemi Soxhlet-extrakció folyamatábrája 

1.4.2.3.3. Folytonos ellenáramú extraktorok 

Az elmúlt évtizedekben sokféle ellenáramú, illetve részben keresztáramú készüléket fejlesztettek ki. 

Működésük alapján ezeket két csoportba sorolhatjuk: 

A szilárd anyagot belemerítik az oldószerbe (immerziós eljárások) és szállítócsigával vagy keverő-

szerkezettel, az oldószerrel ellenáramban mozgatják (valódi ellenáramú készülékek). A szilárd anyag 

mozog, ezért nincs különös követelmény a töltet szerkezetével kapcsolatban. Hátránya, hogy az apró, 

finom részecskéket az extraktum (miszcella) magával viszi. Az extraktumban a szilárdanyag-tartalom 

elérheti az 5%-ot is. Ezért az oldatot feldolgozás előtt gondosan meg kell szűrni. Ennek a csoportnak 

jellemző képviselője a Hildebrandt-extraktor. 

A másik esetben az oldószert átfolyatják a nyugvó szilárd rétegen (perkolációs eljárások). Mivel a 

töltetnek jelentős az áramlási ellenállása, a réteg vastagsága nem lehet tetszőlegesen nagy. A részecs-
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kék egymáshoz képest nem mozognak, így nincs mechanikai kopás, aprózódás. A töltet réteg megszűri 

az oldatot (önszűrés), az extraktum nem tartalmaz szilárd részecskéket. Ebbe a csoportba tartozik a 

hagyományos Bollmann-extraktor. 

A Hildebrandt és Bollmann típusú extraktorokat ma már ritkán használják. Leírásuk a szakkönyvek-

ben (pl. Hoffmann, 1989; Fonyó és Fábry, 1998) megtalálható, ezért itt nem ismertetjük. Munkánkban 

a korszerű, várhatóan még évtizedekig használatos berendezések bemutatására törekszünk. 

De Smet-extraktor 

A De Smet (Extraction De Smet, Antwerpen, Belgium) vállalat 1946-ban fejlesztette ki az első szala-

gos extraktort. A készülék működési elvét az 1.4.39. ábra mutatja. Az előkészített alapanyagot egy 

garaton keresztül adagolják a végtelenített szitalemezből vagy szitaszövetből készült szalagra. A garat 

alján egy állítható szűkítéssel szabályozzák a rétegmagasságot. Általában 1,8–2,4 m vastagságú egyen-

letes réteget hoznak létre. Ha a szilárd anyag nehezen átjárható, csökkentik a rétegvastagságot. A szi-

lárd fázis tartózkodási idejét (extrakciós idő) a szalag haladási sebességével állítják be. A friss oldó-

szert a szalag másik végénél vezetik be. Az oldószert rápermetezik a szilárd anyagra, az átcsurgó 

folyadékot a szalag alatti tálcákon gyűjtik. A híg oldatot innen egy szivattyúval egy előző, kevésbé 

kimerített szakaszra permetezik. A lépéseket sokszor ismételve a töményedő oldat egyre közelebb 

kerül a szilárd anyag betáplálásához. A legnagyobb koncentrációjú oldatot (a teljes miszcellát) a friss 

szilárd anyagról veszik el. A szalag fordulásakor az extrahált vázanyag egy garatba esik. A vissza-

fordított szitát felülről friss oldószerrel átmossák, hogy az eltömődéseket megakadályozzák. A készü-

lék másik végén, a szilárd anyag fogadása előtt, a szalagot a teljes miszcellával leöblítik, hogy jobban 

nedvesedjen illetve, hogy a szilárd részecskék hozzátapadását megelőzzék. 

 

1.4.39. ábra. De Smet típusú szalagos extraktor 

Az egész berendezés zárt rendszerű és az atmoszférikusnál valamivel kisebb nyomáson üzemel, hogy 

elkerüljék az oldószer gőzök környezetbe jutását. A De Smet-extraktorok kapacitása 25–3000 t/nap 

határok között változik. Az oldószerveszteség 0,07–0,3%, és a maradék olajtartalom az extrahált 

vázanyagban 0,25–0,6%. 
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Lurgi-extraktor 

A Lurgi (Lurgi Öl Gas Chemie GmbH, Frankfurt am Main, Németország) készülékek részben 

hasonlítanak a De Smet szalagos extraktorokhoz. A végtelenített láncon egyforma méretű cellák 

futnak körbe (1.4.40. ábra). A felső és alsó sorban lévő cellákat egyaránt felhasználják az extrakciónál. 

A vízszintes cellasorok alatt mozgó perforált szalagok vannak. A szilárd anyagot csigás adagolóval 

juttatják a cellákba. A frissen beadott anyag találkozik a tömény oldattal, amelyből átcsurgás után 

veszik el a teljes miszcellát. A perforált szalagok alatt osztott tálcák vannak, amelyekről az oldatokat 

visszapermetezik a cellákra. A felső sor végéhez közeledve a perforált szalag visszafordul. A tovább 

haladó felső cellákból a félig extrahált vázanyag az alsó sor celláiba esik át és folytatódik a kilúgzás. A 

friss oldószert valamivel az alsó cellasor vége előtt adják be, hogy az oldat az utolsó cellákban 

lecsurogjon. Az alsó sor végén a kimerített vázanyag a kihordó csigára leesik. 

 

1.4.40. ábra. Lurgi-extraktor 
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Crown modell III. extraktor 

A Crown (Crown Iron Works Co., Minneapolis, USA) extraktorok horizontális elrendezésűek. A 

modell III. extraktor működését az 1.4.41. ábra mutatja. A cellákra osztott szállítóberendezés egy 

hurok alakú pályán viszi végig az anyagot. A cellák sebessége az alapanyagnak megfelelően 

változtatható. A szilárd anyagot a felső ágon egy garaton keresztül adagolják a cellákba. 

Számítógéppel vezérelt rendszer tölti fel a cellákat pontosan egyforma magasságig. Az első áztatás a 

már tömény oldattal történik. A teljes miszcellát hidrociklonon keresztül vezetik el. Itt leválasztják a 

szilárd részecskéket és a miszcella közvetlenül a desztillálóba kerül. A szilárd anyag a felső szakasz 

végén, a hurokban teljesen átfordul, így az alsó szakaszon ellenkező irányból történik az oldószer-

rápermetezés. A kicsepegtető rész után az extrahált vázanyag gravitációs úton kiesik a cellákból. A 

cellák alatti gyűjtőkben hét különböző miszcella van, amelyeknek az olajtartalma 2–25% között 

változik. Az extraktorban a rétegvastagság viszonylag kicsi (max. 0,7 m), ezért kicsi az ellenállása, jól 

extrahálható és az oldószer könnyen kicsepeg belőle. Így a vázanyaggal kevesebb oldószer kerül az 

oldószer-mentesítőbe. A vékony réteg miatt kevesebb idő kell az extrakcióhoz, mint a nagy 

töltetmagasságú extraktoroknál. 

 

1.4.41. ábra. Crown-modell III. típusú extraktor vázlata 

A Crown-extraktorok 4000 t/nap kapacitásig használhatók. A kisebb egységeket (1–100 t/nap) 

modul rendszerben, csövezéssel együtt szállítják. 
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Karusszel-extraktor 

Ezt a készülék típust a Blaw–Knox cég fejlesztette ki és „Rotocel”-nek nevezték. Ma számos változata 

ismert. A karusszel-extraktort az Extraktionstechnik (Extraktionstechnik Gesellschaft für Anlagenbau 

mbH, Hamburg, Németország) fejlesztette ki és a Krupp szállítja. A készülék két koncentrikus henger 

között elhelyezkedő, közelítőleg körcikk alapterületű, forgó cellákból áll (1.4.42. ábra). A sugárirányú 

függőleges lapok a hengergyűrűt 10–20 egyenlő térfogatú cellára osztják. A belső részt lassan 

forgatják. Az egy körülforduláshoz szükséges idő 20 perctől 4-5 óráig terjedhet. A cellák alja trapéz 

profilú rudakból készült. A rudak között 0,8 mm rés van, amely lefelé bővül. A rudakat úgy építik be, 

hogy azok koncentrikusak legyenek a forgási tengellyel. Ekkor lesz legkisebb a súrlódási ellenállás. A 

rotor és az alsó rács között néhány mm-es rés van. A nyersanyagot betöltik az éppen üres cellába. A 

rétegvastagság, anyagtól függően 0,5–2,5 m között változhat. A frissen beadott szilárd anyagra a már 

majdnem kész extraktumot permetezik. Az oldat átcsurog a tölteten és a tartórácson, és az alsó 

gyűjtőkamrába kerül. Innen veszik el a teljes miszcellát. A körbeforgó szilárd anyag egyre hígabb 

oldattal találkozik. Néhány cellával az ürítés előtt adják be a friss oldószert. Ezután az oldószer 

feladása nélküli kicsurgatás következik. Végül az extrahált vázanyag egy nyíláson keresztül leesik és 

csigával elszállítják. A tartórácson kialakított nyílás pontosan akkora, mint egy cella alapterülete. A 

cellákat elválasztó lapok lefelé vékonyodnak, így a szilárd anyag könnyen kicsúszik. 

 

1.4.42. ábra. Karusszel (Rotocel) típusú extraktor működési vázlata 

A karusszel-extraktorokat 20-tól 4000 t/nap kapacitásig gyártják. A legnagyobb készülékek névleges 

átmérője 15 m. Magyarországon a Bunge Rt. martfűi gyárában 1980 óta üzemel egy karusszel típusú 

extraktor. 

Az Extraktionstechnik jelentős munkát végzett a kiskapacitású (alsó határ 200–500 kg/nap) 

készülékek fejlesztésében is. Üzemeket szállítottak gyógynövények (ginkgo, szenna, mák, 

vadgesztenye stb.), fűszerek (édeskömény, paprika, bors stb.), kozmetikum-alapanyagok (levendula, 

vanília, maláta stb.) és egyéb ipari anyagok (polimerekből monomerek eltávolítására, tannin, csontzsír, 

enzimek) extrakciójára. 
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Buckau–Wolf-extraktor 

A cukorgyártásban használt Buckau–Wolf-toronydiffúzőr két fő részből áll, a forrázóteknőből és a 

diffúziós toronyból (1.4.43. ábra). Az édes szeleteket a forrázóteknő garatjába adagolják és egy 

vízszintes tengelyű szállítócsiga mozgatja előre. A forrázást a toronyból kilépő nyerslé egy részével 

végzik, amelyet 80 C-ra előmelegítenek. A forralóteknőből a szeleteket a lével együtt egy szivattyú 

szállítja a diffúziós torony aljába. A szelet az állandó utánpótlás miatt felfelé halad a toronyban. A 

toronyban levő keverőszerkezet a szeleteket lazítja és felfelé mozgatja. A kilúgzott szeletek a torony 

felső részén lépnek ki. Ugyanitt vezetik be a friss vizet. 

 

1.4.43. ábra. Buckau–Wolf-toronydiffúzőr 
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U-extraktor 

A hazai fejlesztés eredményeként két új készülék született. A J-diffúzőrt a cukorgyártásban használták. 

Az U-extraktor különböző drogok (anyarozs, kis téli meténg, gyapjas gyűszűvirág) feldolgozására 

készült (Szász et al., 1960). Az extraktortest U alakban meghajlított, duplikált cső (1.4.44. ábra), 

amelyben végtelenített vonóláncra rögzített szitalemezek cellákat képeznek. A mozgó cellák az U 

alakú pályán körbe járnak. A szilárd anyagot csigás adagolóval táplálják a cellákba. Az U alakú test 

ellenkező oldalán táplálják be az oldószert. Az extraktumelvétel a másik oldalon, szűrőn keresztül 

történik. Az U-forma alján egy vibrátor segíti elő az oldószer és szilárd anyag intenzív érintkeztetését. 

 

1.4.44. ábra. U-extraktor gyógynövények feldolgozására 

A készülék kapacitása 2–3 t/nap. Magyarországon a Richter Gedeon Rt.-nél üzemel U-extraktor. 

Korábban az egykori Csehszlovákiába és NDK-ba is szállítottak ebből a berendezésből. 
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DDS-extraktor 

A DDS-extraktor (1.4.45. ábra) 22–28 m hosszú, néhány fokos lejtéssel megépített kettős vályú, 

amelyben két, egymással szemben forgó szállítócsiga mozgatja a szilárd anyagot (répaszeletet) a lejtőn 

felfelé. A szilárd anyagot az extraktor alsó végén, az oldószert a felső végén adagolják a készülékbe. 

Az extrahálólé végigfolyik a készüléken és az extraktum alul, egy szitalemezen keresztül távozik. Az 

extraktor a köpenyen keresztül fűthető. 

 
1.4.45. ábra. DDS diffúzőr 

CONTEX-extraktor 

A Niro (Niro Atomizer, Soeborg, Dánia) által forgalmazott extraktort a cukoriparban elterjedten 

használt DDS-diffúzőrből fejlesztették ki. Egy enyhén emelkedő csatornában két szállítócsiga 

mozgatja a szilárd anyagot (1.4.46. ábra). A csatorna tulajdonképpen két egymásba átnyúló henger, 

amelyekben a csigák is átlapolnak. A csigák egymással szemben forognak. 

 

1.4.46. ábra. CONTEX-extraktor 

A szilárd anyagot a készülék alsó végén, a folyadékot a felső végén adják be. A folyadék csak kb. 

félmagasságig tölti ki a csatornát, így a szilárd anyag is csak kb. az extrakciós idő fele részében merül 

a folyadékba. A szilárd anyag tartózkodási ideje a csigák fordulatszámával 30–120 min tartományban 

változtatható. Az extraktor hőmérsékletét a fűthető köpenyen keresztül lehet beállítani. 
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A CONTEX-extraktorban különböző drogokat (gyökér, szár, levél) extraháltak. A részecskeméret alsó 

határa 1 mm. A fontosabb nyersanyagokra: kávé, tea, szója, cikória, gyömbér, eukaliptusz, élesztő stb. 

a készülék szokásos kapacitása 12–24 t/nap. 

1.4.2.4. Az oldószer visszanyerése az extraktumból 

Az extraktum különböző koncentrációban tartalmazza az oldott anyagokat. A korszerű étolajüzemek-

ben a teljes miszcella olajtartalma 20–28% körüli érték. Az extrakció típusától függően több-kevesebb 

lebegő szilárd részecskéket visz magával. Ezeket a lepárlás előtt feltétlenül el kell távolítani az oldat-

ból. A szilárd részecskék eltávolításának egyik eszköze a hidrociklon. A kb. 40 cm átmérőjű egysé-

gekből telepeket építenek. A finom részecskék eltávolítására szűrőket is alkalmaznak. Erre a célra 

sokféle készülék használható (pl. Funda-szűrők, Niagara-szűrők). Teljesen zárt rendszert használnak, 

hogy elkerüljék az oldószerveszteséget. Ugyanezért kerülik a kívülről meghajtott mozgó alkatrészeket 

is (a hajtóműben mindig lehetnek tömítési hibák). A kiszűrt szilárd anyagot (lepényt) visszaadják az 

extraktorba. Az oldószer visszanyerése többfokozatú vákuum-, illetve vákuum–vízgőz-desztillációval 

történik. Az oldószer és az olaj közötti nagy forrpontkülönbség miatt a művelet inkább bepárlásnak 

tekinthető. A cukorgyártásban a végtermék minősége a meghatározó, mivel itt vizes oldatokat kell 

feldolgozni. A létisztítást (meszes-szénsavas eljárás) bepárlás, majd kristályosítás követi. 

Kisüzemekben, illetve szakaszos technológiánál egyszerű bepárlókat használnak az oldószer vissza-

nyerésére. Megbízható és viszonylag olcsó készülékek az esőfilmes bepárlók. Hőérzékeny anyagoknál 

arra törekszünk, hogy a tartózkodási idő kicsi legyen. Ilyenkor előtérbe kerülnek az egyszeri áthaladás-

sal üzemelő bepárlók (pl. kavarós filmbepárlók). A forrási hőmérséklet vákuum alkalmazásával 

csökkenthető. 

1.4.2.5. A vázanyag oldószer-mentesítése 

Az extraktorból távozó szilárd vázanyag (az olajiparban darának nevezik) jelentős mennyiségű 

oldószert visz magával. Hexánnal végzett extrakciónál a maradék oldószer 35–50%, de más 

oldószereknél akár 200% is lehet. Az oldószer visszanyerése a vázanyagból a technológia egyik 

legnehezebb és egyben legkritikusabb része. Gazdasági megfontolások és környezetvédelmi előírások 

az oldószer minél teljesebb visszanyerését igénylik. A maradék felhasználása élelmiszer vagy állati 

takarmány céljára szintén a teljes oldószer-mentesítést teszi szükségessé. 

Az oldószer eltávolítása azért nehéz feladat, mert az elpárologtatáshoz szükséges hő bevitele, a szilárd 

anyag oldali rossz hőátadás miatt, nagyon lassú folyamat. A fűtőgőz oldali hőmérséklet emelése pedig 

károsodáshoz (pörkölődés, odasülés) vezethet. 

Az oldószer-mentesítő és főző (az olajiparban toszter) egy henger alakú torony, amelybe felül csigás 

adagolóval adják be az extrahált vázanyagot. A toronyban különböző kialakítású álló tálcák, tányérok 

vannak. Lassan forgó (10–20 min-1) keverőszerkezetek mozgatják, terelik lefelé a szilárd anyagot. 

A hőközlés falon keresztül vagy közvetlen gőzbefúvatással történik. A közvetett fűtésnél (általában 

10–12 bar nyomású gőzt használnak) a tálcák fűthetők és a keverők közvetlenül a fűtőfelületen 

mozgatják az anyagot, ezáltal javítják a hőátadást. 

A közvetlen gőzbevezetés (4–6 bar nyomású direkt gőzbefúvatás) a következő előnyökkel jár: 

 A közvetett fűtésnél a hőátadás a fűtőtest felületétől a szemcsés szilárd anyag belsejébe nagyon 

lassú, a hőátadási tényező nagyon kicsi. Az oldószer eltávozásával, a száradással a hőátadás 

tovább romlik. A gőzbefúvatással a vízgőz közvetlenül találkozik a részecskékkel és átadja az 

oldószer elpárologtatásához szükséges hőt, miközben lekondenzál. 

 A lekondenzált víz növeli a szilárd anyag nedvességtartalmát. Ezáltal javul a hőátvitel. A 

nedvességtartalom növelése elősegíti az ízanyagok képződését is. 

 A vízgőz-desztilláció szükséges az oldószernyomok eltávolításához. 

 A korszerű készülékekben a közvetett fűtést és a direkt gőzbefúvatást együtt alkalmazzák. 
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Az oldószer-eltávolítás gyorsabb módszere, ha a darát az oldószer túlhevített gőzével pneumatikusan 

szállítják. A túlhevítési hő fedezi az elpárologtatáshoz szükséges hőt. A közvetlen érintkezés miatt az 

elpárologtatás nagyon rövid idő (2–5 s) alatt megtörténik. Az áramból a szilárd részecskéket egy 

centrifugális szeparátorban választják le. A művelet alatt a vázanyag nedvességtartalma is 3–5%-kal 

csökken. Az oldószernyomokat, amelyek az anyag mikropórusaiban maradnak, túlhevített vízgőzzel 

hajtják ki (sztrippelés). A túlhevítés előnye, hogy a vízgőznek csak kis része kondenzál le a 

vázanyagon. A darát nem kell szárítani, mert nedvességtartalma 7–9%. A 90 C hőmérsékleten kilépő 

vázanyagot levegővel lehűtik. A cukorgyártásban a kilúgozott répaszelet kb. 6–7% szárazanyagot 

tartalmaz. Először kipréselik a híg levet, majd a szeleteket szárítják, és takarmányozásra használják. 

Szakaszos kilúgozásnál az oldószer eltávolítása az extraktorban is elvégezhető a miszcella elvétele 

után. Vízzel nem elegyedő oldószereknél a vízgőz-desztilláció (direkt gőzbefúvatással) a legegysze-

rűbb művelet. Vízzel elegyedő oldószereknél (pl. etanol) a vizes mosás is alkalmas lehet az oldószer 

eltávolítására. Ilyenkor ügyelni kell arra, hogy a mosóvíz lehetőleg keveredés nélkül (dugattyúszerű 

áramlással) szorítsa ki az oldószert a vázanyagból. A híg vizes oldatból az alkohol desztillációval 

könnyen regenerálható. 

1.4.3. Szuperkritikus extrakció 

A korszerű technológiák fejlesztésének alapkövetelménye, hogy a termékek nyomokban se 

tartalmazzanak oldószereket, és a környezet (levegő, víz, talaj) ne szennyeződjék. Felértékelődtek 

tehát azok az oldószerek, amelyek semmilyen szennyezést nem okoznak, alkalmazásukkal tiszta 

technológiák fejleszthetők ki. Ebbe a csoportba tartozik a víz és a szén-dioxid. Az elmúlt évtizedekben 

előtérbe kerültek a szuperkritikus állapotú oldószerek (közöttük a szén-dioxid és a víz), amelyek 

alkalmazása, nagy szelektivitásuknak köszönhetően, jobb elválasztást, kevesebb hulladék-, illetve 

melléktermék-képződést eredményez. A szén-dioxid oldószerrel rendszerint alacsony hőmérsékleten 

dolgoznak, így a hőre érzékeny, értékes (biológiai) anyagok nem károsodnak. 

A szuperkritikus fluidum extrakció azon a megfigyelésen alapszik, hogy a gázok oldóképessége 

nagyságrendekkel nő, ha a kritikus pont felett (fluidállapot) vagy annak közelében használják 

oldószernek. A kiindulási anyagból, amely szilárd- vagy folyékony halmazállapotú, alkalmasan 

választott nyomás- és hőmérsékletértékeknél csak a kívánt komponens oldódik. 

A nyomás és a hőmérséklet megfelelő változtatásával a gáz oldóképessége lecsökken, és az oldott 

anyag kicsapódik. Az extrakt elválasztása után az oldószer újra felhasználható. 

A szuperkritikus extrakciót viszonylag alacsony hőmérsékleten (alacsony kritikus hőmérsékletű 

oldószerekkel) végezzük, így a hőre érzékeny anyagok nem károsodnak. Szén-dioxid oldószer 

alkalmazásával egy új, embert és környezetét kímélő technológia alakult ki. 

A szuperkritikus extrakciót mint új elválasztó műveletet, először a kőolaj aszfaltmentes és aszfaltban 

dús frakciókra történő szétválasztására javasolták. Ezt követte a lanolin extrakciója gyapjúzsírból. A 

mai, immár ipari elválasztó művelet kutatása az 1960-as években kezdődött. Európában élelmiszerek, 

élvezeti cikkek, természetes hatóanyagok kinyerésére dolgoztak ki eljárásokat. Az első ipari 

megvalósítás, a kávé extrakciója szuperkritikus szén-dioxiddal (NSZK 1979), igazolta, hogy a 

szuperkritikus extrakció más elválasztó műveletekkel versenyképes. Napjainkban a szuperkritikus 

extrakció számos területen versenyképes a hagyományos elválasztó műveletekkel szemben. 

Életképességét sok ipari példa bizonyítja (Simándi és Sawinsky, 1996; 2002), például: 

 kávé és tea koffeinmentesítése, 

 komló illat- és aromaanyagainak kinyerése, 

 fűszerekből illat- és aromaanyagok kinyerése, frakcionálása, 

 növényi olajok (pl. szezámolaj, búzacsíraolaj) kivonása, 

 gyógynövények komplex hatóanyagainak kivonása, dúsítása, 

 dohány nikotinmentesítése, 
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 alkoholmentes italok előállítása, 

 növényekből (pl. rizs, ginzeng) a maradék növényvédő szer eltávolítása, 

 szennyvíz és szennyezett talaj tisztítása. 

1.4.3.1. Fizikai-kémiai alapfogalmak 

1.4.3.1.1. Szuperkritikus fluidumok 

A P–T állapotdiagramon (1.4.47. ábra) az egyes halmazállapotoknak (szilárd, folyadék, gáz) megfelelő 

területeket az olvadás-, forrás- és szublimációs görbe választja el. C jelöli a kritikus pontot. A kritikus 

hőmérséklet ( 05,31CT C) és kritikus nyomás ( 8,73CP  bar) vonalai (szaggatott egyenesek) 

határolják a szuperkritikus fluidum (röviden fluid) állapotnak megfelelő területet. A szaggatott 

vonalakon átlépve nem történik fázisállapot-változás, tehát nincs éles ugrásszerű változás a fizikai 

tulajdonságokban. Jól megfigyelhető ez a sűrűségvonalaknál (  ), ahol a fluidállapotban a gáz 

sűrűségétől a folyadék sűrűségéig folytonos a változás. 

 

1.4.47. ábra. A szén-dioxid P–T állapotdiagramja 

A szuperkritikus extrakció területe a redukált állapotdiagramon is behatárolható (1.4.48. ábra). A 

redukált állapotjellemzőket úgy kapjuk, hogy a nyomás-, hőmérséklet-, sűrűségértékeket elosztjuk a 

kritikus értékekkel. A fluidállapotnak megfelelő területet a rT  = 1 görbe és a rP  = 1 egyenes 

határolja. SFE-vel jelöltük azt a területet, ahol a szuperkritikus extrakció gyakorlatban megvalósítható. 

(Az SFE rövidítés az angol supercritical fluid extraction elnevezésből származik.) Az extrakcióhoz 

nem mindig szükséges kritikus hőmérséklet feletti fluidum. Ilyenkor nyomás alatti folyadékkal, közel 

kritikus állapotban (az ábrán NCE-vel jelölt terület) történik az extrakció. 
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1.4.48. ábra. CO2 redukált sűrűség ( r ) és redukált nyomás ( rP ) állapotdiagramja 

Az 1.4.48. ábrán az is jól látható, hogy nem célszerű rT  értékét nagyra választani, mert akkor nagyon 

nagy nyomással tudunk folyadékokhoz hasonló sűrűségű oldószert előállítani. Az oldékonyság pedig 

nagymértékben függ a fluidállapotú oldószer sűrűségétől. A gőz-folyadék átmenetnél a sűrűség 

változása ugrásszerű, a fluidfázisban a sűrűség folyamatosan nő a nyomás növelésével (1.4.49. ábra). 

A sűrűségnek ez a folyamatos változása ad lehetőséget a szelektív extrakció, illetve szelektív szepa-

ráció megvalósítására. 

 

1.4.49. ábra. CO2 sűrűségének változása a nyomás függvényében 
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A szuperkritikus állapotú oldószer más fizikai-kémiai tulajdonságai a gáz és folyadék állapot közötti 

átmenetet mutatják (1.4.3. táblázat). A viszkozitás egy nagyságrenddel kisebb, a diffúziós együttható 

egy nagyságrenddel nagyobb, mint a folyadékfázisban. Ennek következtében az anyagátadás (pl. 

szilárd-fluid rendszerben) kedvezőbb lesz, mint a folyadéknál. 

1.4.3. táblázat. A fizikai kémiai jellemzők összehasonlítása különböző halmazállapotban 

Fizikai-kémiai jellemző Gáz Fluid Folyadék 

Sűrűség, kg/m3 1 200–700 1000 

Diffúziós állandó, cm2/s 10-1 10-3-10-4 10-5 

Viszkozitás, Pas 10-5 10-4 10-3 

Az oldószer kiválasztása 

Az extrakció körülményeit (nyomás, hőmérséklet) az oldószer kritikus adatai határozzák meg. Az 

1.4.4. táblázatban foglaltuk össze az eddigi gyakorlatban használt oldószereket. A táblázatból látható, 

hogy széles hőmérséklet-tartományban dolgozhatunk. 

1.4.4. táblázat. Oldószerek kritikus adatai 

Oldószerek TC
a, K TC

b, °C PC, bar ρC, kg/m3 

Metán (CH4) 191  46,0 162 

Etilén (C2H4) 282  9,9 50,3 218 

Trifluor-metán (CHF3)  25,9 46,9 520 

Klór-trifluormetán (CClF3) 302  39,2 579 

Szén-dioxid (CO2) 304 31,1 73,8 468 

Etán (C2H6) 305 32,2 48,8 203 

Dinitrogén-oxid (N2O)  36,5 71,7 460 

Propilén (C3H6) 365 91,9 46,2 233 

Propán (C3H8) 370 96,8 42,4 217 

Ammónia (NH3) 406  113,0 235 

n-Pentán (C5H12) 470  33,7 237 

Aceton (C3H6O) 508  47,0 278 

Metanol (CH3OH) 513  80,9 272 

Etanol (C2H5OH) 514  61,4  

Benzol (C6H6) 562  48,9 302 

Toluol (C7H8) 592  41,1 292 

Víz (H2O) 647  220,0 322 

a Wiliams (1981), b Stahl et al. (1987) 

A hagyományos extrakció oldószerválasztásának általános szempontjai itt is érvényesek. Az oldószer 

legyen jó oldóhatású, könnyen hozzáférhető és olcsó. Viszont ne legyen mérgező, a termékre vagy a 

környezetre káros hatású és tűzveszélyes. Vizsgáljuk meg az egyes oldószercsoportokat ilyen szem-

pontok alapján: 
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 frigének: (CHF3, CClF3 ...): kiváló oldószerek, mert nagy a sűrűségük, drágák, károsak a 

környezetre; 

 ammónia: kémiailag nem indifferens, szennyezi a környezetet; 

 telített és telítetlen könnyű szénhidrogének: (CH4, C2H4 …) alacsony kritikus hőmérsékletük 

előnyös, oldóképességük kicsi, gyúlékonyak és a levegővel robbanóelegyet alkotnak, nagyobb 

szénatomszámú képviselőiket (propán, bután) a kőolaj-feldolgozó iparban alkalmazzák, a 

propánt néhány esetben a természetes anyagok extrakciójánál is használják; 

 aromás szénhidrogének: (benzol, toluol) magas kritikus hőmérsékletük miatt csak szénhidrogén-

ipari elválasztásoknál használják (korábban a szénből szuperkritikus extrakcióval állítottak elő 

üzemanyagot); 

 szén-dioxid: előnyös tulajdonságai miatt a leggyakrabban alkalmazott oldószer. 

A szén-dioxidot a következő jó tulajdonságai alapján használják szívesen a szuperkritikus 

extrakcióban oldószernek: 

 nem káros az egészségre, így jól használható élelmiszerek, gyógyszerek és élvezeti cikkek 

előállításánál; 

 viszonylag nagy a sűrűsége, így „nagy mennyiségű” anyagot tud oldani; 

 nagy mennyiségben áll rendelkezésünkre, viszonylag könnyen beszerezhető élelmiszer-ipari 

tisztaságban is; 

 alacsony a kritikus hőmérséklete (31 °C), ezért közel szobahőmérsékleten lehet vele dolgozni, 

így nem károsodik a kezelt anyag és nem kell hőszigetelés a készülékre; 

 nem lép reakcióba a kezelt anyaggal; 

 élelmiszeriparban régóta használják (védőgáz, bakteriosztatikus hatású); 

 nem tűzveszélyes és nem korrozív; 

 nem szennyezi a környezetet. 

A választott oldószer (szén-dioxid) csak az apoláris komponenseket oldja megfelelő mértékben. Az 

oldóképesség javítható keverék oldószer (pl. szén-dioxid + propán) vagy kisegítő oldószer alkal-

mazásával. A kisegítő oldószerek (co-solvent, entrainer) rendszerint szobahőmérsékleten folyékony 

szerves oldószerek (alkoholok, észterek, éterek, ketonok, szénhidrogének), amelyek néhány % 

koncentrációban is jelentősen megnövelik a poláros komponensek oldékonyságát. 

A különböző anyagok mért oldékonysága, többkomponensű rendszerek fázisegyensúlyi adatai 

összefoglaló munkákban, táblázatokban megtalálhatóak (Knapp et al., 1981; Fornari et al., 1990; 

Dohrn és Brunner, 1995; Gupta és Shim, 2007). 

1.4.3.1.2. A fázisegyensúly modellezése 

Chrastil (1982) valamilyen A komponensnek B szuperkritikus állapotú oldószerben elérhető telítési 

koncentrációjának becslésére empirikus összefüggést javasolt. A kiindulási feltétel szerint minden A 

molekulát k darab B molekula old ABk komplex képződése közben. Az egyensúlyi reakció: 

A + B  ABk. 

A levezetett összefüggés: 









 b'

T

a'
expk

fc  , (1.4.71) 

ahol c   telítési koncentráció a fluidfázisban (g/dm3), 

  f  a szuperkritikus oldószer sűrűsége (g/cm3), 
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  T   hőmérséklet (°C), 

  a' , b'  a kísérleti adatokból meghatározható paraméterek. 

Ábrázoljuk a mért telítési koncentráció-értékeket az oldószersűrűség függvényében log-log 

koordinátarendszerben. A fenti összefüggés szerint egyenest kapunk, melynek meredeksége k. 

Legalább két hőmérsékleten ( 1T , 2T ) mért oldékonysági adatokból, az egyenesek tengelymetszetének 

(I1, I2 a f =1 g/cm3 értéknél) felhasználásával az a’ és b’ konstansok is meghatározhatók: 

 

21

1221 II
'a

TT

TT




 , (1.4.72a) 

2

2

1

1

a'
I

'a
Ib'

TT
 . (1.4.72b) 

Szerencsésebb, ha több hőmérsékleten több adatsort használunk fel. Ekkor a tengelymetszet-értékeket 

ábrázoljuk az T1  függvényében: 

b'
a'

I 
T

. (1.4.73) 

Az így kapott egyenesből az a’ és b’ könnyen meghatározható. 

Az empirikus Chrastil-egyenlet helyett termodinamikailag megalapozottabb a fázisegyensúlyok 

állapotegyenletekkel történő leírása. Folyadék-fluid rendszerben mindegyik komponens mindkét 

fázisban jelen van, így az egyensúly feltétele a rendszer valamennyi komponensére felírható: 

G

j

L

j ff  , j=1, 2, … N , (1.4.74) 

ahol 
L

jf  a j-edik komponens fugacitása a folyadékfázisban (Pa), 

  
G

jf  a j-edik komponens fugacitása a fluid- (gáz-) fázisban (Pa), 

  N  a komponensek száma. 

Pxf L

jj

L

j  , (1.4.75a) 

Pyf G

jj

G

j  , (1.4.75b) 

ahol jj ,yx   a folyadék- és fluidfázisban a j-edik komponens móltörtje (-), 

  
G

j

L

j  ,  a j-edik komponens fugacitási koefficiense a folyadék- és a fluidfázisban (-), 

  P    nyomás (Pa). 

A fluidfázisra vonatkozó fugacitási koefficienseket állapotegyenletekből határozhatjuk meg. Az 

állapotegyenletek a valamely rendszer alapvető állapotjellemzői ( VTP ,, ) közötti összefüggéseket 

adják meg. Az állapotegyenletek megalkotásához a vizsgált rendszert közelítőleg jellemző modellek 

szükségesek. Ezen modellekről, a belőlük származtatható állapotegyenletekről és azok fázisegyensúly-

számítására való felhasználásáról részletesen írnak Kemény és munkatársai (1991). 

Néhány nyomásra explicit, általánosan használt állapotegyenletet az 1.4.5. táblázatban mutatunk be. 
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1.4.5. táblázat: Általánosan használt harmadfokú állapotegyenletek: attrrep PPP   

Név  repP   attrP  

Van der Waals 

 
b

R

V

T
 

 
2

a

V
 

Redlich–Kwong (1949)  
TbVV

TC

)(

a


 

Redlich–Kwong–Soave (1972)  
b)(

)(a

VV

T
 

Peng–Robinson (1976)  
)b(b)b(

)(a

 VVV

T
 

 

Az a és b paraméterek a kritikus pont két feltételéből megkaphatók: 

C

C

a
P

T 22R
a  , (1.4.76a) 

C

C
b

P

TR
b  , (1.4.76b) 

ahol CT   kritikus hőmérséklet (K), 

  CP   kritikus nyomás (Pa), 

  R    gázállandó (8,314 J/mol·K), 

  ba  ,  állapotösszegek, az egyenlethez tartozó empirikus konstansok. 

Az a paraméter hőmérsékletfüggésének leírására Soave (1972) a következő empirikus összefüggést 

javasolta: 

  21m1)( rTT  , (1.4.77) 

ahol 
2

000 CBAm   , 

  
C

r T
TT   redukált hőmérséklet, 

  000 C,B,A  empirikus konstansok, 

       acentricitási tényező. 

Ha a tárgyalt állapotegyenleteket elegyre kívánjuk alkalmazni, akkor értelmeznünk kell az elegyre az 

eddig tiszta anyagra használt a és b paramétereket. Az általánosan használt elegyítési szabályok a 

következők: 


i j

ijaa ji xx , (1.4.78a) 
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i j

ijbb ji xx , (1.4.78b) 

ahol ji xx ,  a vizsgált fázisban a móltörtek, 

 
ijk 1aaa jiij , (1.4.79a) 

 ijl


 1
2

bb
b

ji

ij , (1.4.79b) 

ahol ijij lk ,  biner kölcsönhatási együtthatók. 

A hasonló szerkezetű komponensekből álló komplex rendszerekben a kölcsönhatások még nem 

becsülhetők megfelelő pontossággal. Ezért például a teljes növényi olajok (pl. étolajok) oldhatóságát 

szuperkritikus állapotú oldószerekben, mivel nagyon sok komponenst tartalmaznak, rendszerint a 

Chrastil-egyenlettel modellezik (Chrastil, 1982; Illés, Ottó, 1992). 

A tiszta kémiai komponensek (pl. terpének, alkaloidok, zsírsavak) egyensúlyi koncentrációjának 

leírására az állapotegyenleteket használják (Bharath et al., 1993 ; Ohgaki et al., 1989). A komplex 

növényi kivonatok több száz, különböző szerkezetű és polaritású komponenst (pl. illóolajok, viaszok, 

zsíros olajok, színezékek, víz) tartalmaznak. Ezek kölcsönösen befolyásolják egymás oldhatóságát is. 

Ezért az egyensúlyi modellek ilyen összetett rendszerek leírására ma még nem alkalmasak. 

1.4.3.2. Szuperkritikus fluidum extrakció 

1.4.3.2.1. Szilárd anyagok extrakciója szuperkritikus oldószerrel 

Vizsgáljuk először a szilárd fázisból való extrakciót. A szilárd anyagot megfelelően elő kell készíteni a 

művelethez. Szükséges a megfelelő szemcseméret kialakítása, hogy az anyagátadás és az áramlás 

szempontjából kedvező töltetet kapjunk. A nagyméretű alapanyagot aprítják (a gyakorlatban elterjedt 

aprítóműveletek: szeletelés, vágás, morzsolás, darálás, őrlés), a porokat granulálják. Amikor a 

kinyerendő anyag nem extrahálható formában van jelen, akkor enzimmel vagy kémiai úton előzőleg 

fel kell szabadítani. A növényi alapanyagokat 8–15% nedvességtartalomig kell szárítani. Kivételt 

képeznek az alkaloidok, ahol a víz jelenléte szükséges a szén-dioxidban oldáshoz (pl. a koffein 

extrakciójánál a zöld babkávéhoz 25–50% vizet adnak az extrakció előtt). Az előkészített szilárd 

anyagot töltik az extraktorba. 

Az 1.4.50. ábrán egy szuperkritikus extrakciós állomás egyszerűsített folyamatábrája látható. Az 

elválasztó művelet a szilárd anyagra nézve szakaszos. Az alapanyagot ömlesztve (pl. pneumatikus 

szállítással) vagy könnyen cserélhető belső tartályban (ún. kosárban) töltik az extraktorba. Az 

oldószertároló tartályból szivattyúval adagolják a folyadékállapotú oldószert egy hőcserélőn keresztül 

az extraktorba. Az extraktor a köpenyen keresztül hűthető vagy fűthető. A szilárd anyagágyon 

áthaladva, EP  nyomáson és ET  hőmérsékleten az oldószer kioldja a kívánt komponenseket. Az oldat 

az extraktor után, egy nyomáscsökkentő szelepen keresztül a szeparátorba jut. A szeparátor nyomásán 

( SP ) és hőmérsékletén ( ST ) az anyag kiválik (nem oldódik), így az oldószertől elválasztható. Az 

extrakció ( EP , ET ) és szeparálás ( SP , ST ) paramétereit az anyag oldékonysága szabja meg. 

Rendszerint nyomáscsökkentéssel jön létre szétválás. A szeparátorból távozó oldószergőz egy 

kondenzátoron keresztül visszakerül az oldószertároló tartályba. A „regenerált” extrahálószert addig 

keringtetik a rendszerben, amíg a szilárd anyagban a kinyerendő komponens koncentrációja a kívánt 

értékre nem csökken. Ekkor a készüléket nyomásmentesítik és az extraktort kiürítik. 

Gyakran előfordul, hogy a szilárd anyagból több komponenst kívánnak kinyerni és azokat külön-külön 

előállítani. Az 1.4.50. ábrán bemutatott készülékben ilyenkor,  és  paraméterekkel extrahálják 

az 1-es komponenst. Az extrakció végén kiürítik a szeparátort, és ,  nyomás- és hőmérséklet-

értékek mellett kinyerik a 2. komponenst. 

1EP 1ET

2EP 2ET
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1.4.50. ábra. Szuperkritikus extraktor folyamatábrája 

 

1.4.51. ábra. Az extraktum frakcionálása sorba kötött szeparátorokban 
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A frakcionálásnak egy másik módját az 1.4.51. ábra mutatja. Egyszerre extrahálják az összes oldható 

komponenst ( , ), majd a nyomást ( ) és hőmérsékletet fokozatonként változtat-

va külön szeparátorban gyűjtik az egyes frakciókat. 

Az 1.4.52. ábrán egy növényfeldolgozásra tervezett extrakciós üzem folyamatábrája látható (NATEX, 

2005). A három extraktor közül kettő üzemel, a harmadikat ürítik és újratöltik. Az extraktorból az 

oldat egy nyomáscsökkentő szelepen keresztül az első szeparátorba jut, ahol kiválnak a nem illó 

komponensek (1. frakció: színezékek, zsírok, olajok, viaszok stb.). Az első szeparátorból egy másik 

nyomáscsökkentő szelepen keresztül folyik az oldat a második szeparátorba, ahol leválnak az 

illóanyagok (2. frakció: illóolajok, könnyű viaszkomponensek). A gáz-halmazállapotú CO2 egy 

kondenzátorban ismét folyadék lesz, és visszafolyik az adagolótartályba. 

 

1.4.52. ábra. Szuperkritikus extraktor növényi anyagok feldolgozására (NATEX, Ausztria) 

Bizonyos anyagok (pl. koffein) esetében az oldékonyság nem változik élesen a nyomás csökkentésé-

vel. Ezért, hogy az oldószert tisztán nyerjük vissza, a szeparátorban nagyon kis nyomást kell válasz-

tani. A recirkuláltatott oldószer újrakomprimálása viszont nagy energiát igényelne. Ilyen esetben gaz-

daságosabb más elválasztási művelettel regenerálni az oldószert. Az 1.4.53. ábrán izoterm–izobár 

extrakció és szeparáció folyamatábrája látható. Az extraktumot egy töltött oszlopon vezetik keresztül, 

ahol az oldott anyagot fizikai módszerrel (adszorpció, abszorpció) elválasztják és a megtisztított 

oldószert kompresszorral visszaszállítják az extraktorba. A ciklus végén az adszorbenst (pl. aktív szén) 

regenerálják, illetve abszorpció esetén, az oldatból (pl. vizes oldat) lepárlással, kristályosítással nyerik 

ki az extrahált anyagot. 

EP ET 321 SSS PPP 
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1.4.53. ábra. Izoterm–izobár extrakció és szeparálás 

Az eddig ismertetett szilárd-fluid extrakciós berendezések nagy hátránya, hogy szakaszosan üzemel-

nek. Nagy mennyiségű nyersanyag (pl. olajos magvak) feldolgozására mindenképpen célszerű a 

folytonos technológiát megvalósítani. 

A szilárd anyagnak a nagynyomású extraktorba adagolására három módszer ismeretes (Eggers, 1998): 

 cellás adagolás, az anyag nem deformálódik, a működés adagszerű; ezt a megoldást használják 

például a kávé extrakciójánál (Maxwell House, USA); 

 csigaprés és extruder, az anyag deformálódik és felmelegszik, a működés folytonos (pl. 

olajmagok); 

 szuszpenzió adagolása zagyszivattyúval (pl. nyers lecitin). 

1.4.3.2.2. Folyadékok extrakciója és frakcionálása szuperkritikus oldószerekkel 

A folyadék-fluid extrakció folytonos megvalósításának semmilyen műszaki akadálya nincs. A 

folyadékokat, beleértve a szuszpenziókat és zagyokat is, szivattyúval adagolják a nagynyomású 

készülékbe. A legfontosabb eltérés a szilárd anyag extrakciójától tehát az, hogy a folyadékot folytonos 

(rendszerint ellenáramú) extrakcióval dolgozzák fel, ami a fajlagos műveleti költségeket jelentősen 

csökkenti. A laboratóriumi vizsgálatokhoz gyakran egylépéses extrakciót, a folyadékelegyek elválasz-

tásához ellenáramú vagy középadagolásos (frakcionáló) folyadék-fluid extrakciót használnak. 

Egylépéses extrakció 

A folyadékot és a szuperkritikus állapotú oldószert folyamatosan adagolják az extraktorba, ahol, 

elegendő tartózkodási idő esetén, a két fázis között egyensúly jön létre. A fázisokat egy szeparátorban 

(ülepítőben) elválasztják és meghatározzák összetételüket. Nyomáscsökkentéssel az oldószer az 

extraktumból és a raffinátumból gázhalmazállapotban távozik. Az extraktorban mechanikus keverővel 
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vagy beépített álló elemekkel és az áramok megfelelő irányváltoztatásával biztosítják a tökéletes 

keveredést. Az ülepítő szeparátor gyakran ciklon formájú és a két fázis elválasztására szolgál. 

Az egylépéses extrakciót laboratóriumi méréseknél az egyensúlyi összetételek meghatározására 

használják. Az összetétel és a műveleti paraméterek (nyomás, hőmérséklet) változtatásával a kompo-

nensek megoszlása a két fázis között széles tartományban vizsgálható. Az így kapott adatokat a 

folyadékelegyek elválasztásának tervezésénél használják fel. 

Ellenáramú extrakció 

Az ellenáramú extrakciót leggyakrabban oszlopokban végzik, ezért a műveletet is ilyen készülék 

folyamatvázlata (1.4.54. ábra) alapján tárgyaljuk. A folyadékfázis sűrűsége általában nagyobb, mint a 

fluid oldószeré, ezért a folyadékot felül, a szuperkritikus oldószert pedig alul táplálják az oszlopba. Az 

egyik fázis folytonosan tölti ki az oszlopot, benne a másik fázis cseppek (buborékok) formájában 

halad ellenkező irányban. A művelet a folyadék-folyadék extrakcióhoz hasonlít. 

 

1.4.54. ábra. Ellenáramú folyadék-szuperkritikus extrakció folyamatvázlata 

A könnyű fázis az oszlop tetején távozik, és egy nyomáscsökkentő szelepen keresztül a szeparátorba 

jut, ahol a gáz-halmazállapotú oldószert és az extraktot elválasztják. Az oldószert újra felhasználják az 
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extraktorban. Az extraktot, ha az a szeparátor üzemi paramétereinél ( SP , ST ) folyadék, egy nyomás-

csökkentő szelepen keresztül elveszik. Ha az extrakt a szeparátorban szilárd állapotban válik ki, két 

szeparátort használnak, amelyeket felváltva üzemeltetnek, illetve ürítenek. 

A nehéz fázis (raffinátum) az oszlop alján távozik és nyomáscsökkentő szelepen keresztül egy másik 

szeparátorba folyik. Itt az eredetileg fluid oldószer, a kis nyomás miatt, már gáz-halmazállapotú és a 

folyadéktól könnyen elválasztható. A gázt visszavezetik az extraktorba, a folyadékot pedig átszállítják 

a következő műveleti egységbe. A hagyományos folyadék–folyadék ellenáramú extraháló oszlopok 

(töltött, keverős vagy pulzáltatott oszlopok) nagynyomású extrakcióra is használhatók. 

Frakcionálás 

A folyadékelegyek frakcionálásánál az oszlop közbülső részére történik a betáplálás (1.4.55. ábra). A 

szuperkritikus oldószer felé kedvező megoszlású (könnyű) komponens(ek) felfelé, az inkább a 

folyadékfázisban oldódó komponens(ek) lefelé haladva dúsulnak a fázisokban. A fejtermék egy részét 

gyakran refluxként visszavezetik az oszlopra. Refluxot részleges kicsapással is elő lehet állítani. Ha az 

extraktumban levő komponensek oldhatósága jelentősen változik a hőmérséklettel, akkor az oszlop 

tetején távozó oldatból egyszerűen hűtéssel vagy melegítéssel az oldott anyag egy része leválasztható 

és refluxként visszavezethető az oszlopra. Természetesen ebben az esetben a reflux és a fejtermék 

összetétele különböző lehet. A frakcionálás tehát a rektifikáláshoz hasonló művelet. 

 

1.4.55. ábra. Folyadékelegy frakcionálása szuperkritikus extrakcióval 
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1.4.3.3. Az extrakció leírása egyszerűsített modellekkel 

A szilárd anyagok szuperkritikus extrakciójánál a kinyerési görbék (kihozatal versus fajlagos 

oldószeráram (kg CO2/kg száraz anyag) vagy extrakciós idő (min) minden esetben hasonló alakúak. A 

görbék egy kezdeti, közelítőleg lineáris, emelkedő szakasszal és a végső hozam által meghatározott 

vízszintes vonalhoz aszimptotikusan görbülő szakasszal jellemezhetőek (1.4.56. ábra). Az első lineáris 

rész (a kezdeti egyenes szakasz elsősorban a 8–10%-ot meghaladó olajtartalmú növények extrak-

ciójára jellemző) a végzett extrakció körülményei között fennálló kvázi-egyensúlyi állapotot mutatja, 

az egyenes meredeksége az extrakció paramétereitől függő oldékonysággal arányos. A második 

részhez tartozó görbét az extrakció végén, a szilárd fázisban folyó diffúzió határozza meg. Ekkor az 

extrakció sebessége (meredekség) gyorsan csökken, mivel az olaj a belső sejtes szerkezetből nehe-

zebben nyerhető ki. 

 

1.4.56. ábra. Szilárd anyagok szuperkritikus extrakciója, tipikus extrakciós görbék 

Ha a belső diffúzió a sebességmeghatározó részfolyamat, célszerű a mérlegegyenletet a szilárd anyag-

ra felírni. Feltételezzük, hogy az extrakció sebessége arányos a vázanyagban maradt oldható anyag 

koncentrációjával (lineáris modell). Az elsőrendű reakciók analógiájára felírhatjuk: 

kx
t

x


d

d
, (1.4.80) 

ahol x  az oldható anyag koncentrációja a szilárd anyagban (kg/kg), 

  t  az extrakciós idő (s), 

  k  a látszólagos sebességi állandó (1/s). 

Az (1.4.80) egyenlet integrálásával a következő összefüggést kapjuk: 
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ahol 0x  az oldható anyag koncentrációja a szilárd fázisban az extrakció kezdetén (kg/kg). 

Szorozzuk meg a (1.4.81) egyenlet bal oldalán a számlálót és a nevezőt a szilárd anyag mennyiségével 

( sm ), és fejezzük ki az extrakciós hozamot: 
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Az extrakciós hozamot a kezdeti szárazanyagra szokták vonatkoztatni, és az angol „yield” szóból EY -

vel jelölik. 

)]exp(1[ ktYY EE   , (1.4.83) 

ahol EY  az elérhető maximális hozam (kg/kg), 

  k  a jellemző kinetikai paraméter (1/s). 

Nem egynemű hatóanyagok (pl. illóolaj és viaszos komponensek) kinyerésénél az extrakciós hozam a 

kétféle anyag összegeként írható fel: 

)]exp(1[)]exp(1[ 2211 tkYtkYY EEE   , (1.4.84) 

ahol az 1 index a nem illó, a 2 index pedig az illó komponensek extrakciós modell paramétereit jelöli. 

Nagy mennyiségű, egynemű hatóanyagok (pl. zsíros olajok az olajos magvakban) jelentős része a 

növény aprításakor a részecskék felületére kerül. Így belső diffúziós gátlás nélkül, könnyen feloldódik 

az áramló oldószerben. Ezért az extrakciós sebesség a kivonás elején állandó. Az extraktort elhagyó 

oldószerben a hatóanyag-koncentráció mindaddig állandó marad, amíg elegendő van belőle a szilárd 

szemcsék külső felületén. Ez a koncentráció a töltet szerkezetétől és az oldószer tartózkodási idejétől 

függ. Elegendően nagy tartózkodási idő esetén elérheti a telítési (az adott nyomáshoz és hőmér-

séklethez tartozó egyensúlyi) értéket. Az extrakciós hozam a következő modellel írható le: 

FyY o

E  ha 
o

Ea yYF / , (1.4.85) 
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ahol F  a fajlagos oldószer-felhasználás (kg CO2/kg szárazanyag), 

  
oy  az olaj oldhatósága az adott áramlási sebességnél (kg olaj/kg CO2), 

  EaY  a szilárd anyag felületén lévő (szabad) olaj (kg/kg), 

  EbY  a szilárd vázanyag belsejében lévő olaj (kg/kg), 

  k  kinetikai paraméter (kg szárazanyag/kg CO2). 

A folyadék-fluid ellenáramú extrakció számítására a folyadék-folyadék extrakciónál bemutatott 

egyensúlyi fokozatok kaszkádja modellt vagy a dugattyúszerű áramlás modellt (NTU–HTU módszer) 

(1.4.1.2. fejezet) használják. 

Ellenőrző kérdések 

Néhány példán keresztül mutassa be, hogy mikor célszerű folyadék-folyadék extrakciót választani. 

Mi a folyadék-folyadék extrakció alkalmazhatóságának fizikai-kémiai feltétele? Mutassa be a két- és 

háromkomponensű rendszerek jellemző egyensúlyi diagramjait. 

Mutassa be a szakaszos folyadék-folyadék extrakciót. Mikor célszerű többszöri szakaszos extrakciót 

alkalmazni? Hogyan számolható a maradékkoncentráció a raffinátumban (vegye figyelembe, hogy a 

megoszlási hányados és a folyadékarány változhat az összetétellel)? 

Jellemezze a folyamatos ellenáramú folyadék-folyadék extrakciót. Hogyan végezzük az elméleti 

fokozatszám meghatározását (vegye figyelembe, hogy a megoszlási hányados és a folyadékarány 

változhat az összetétellel)? Nevezzen meg egy olyan készüléket, amelyben a fázisok érintkeztetése 

fokozatszerű. 
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Hogyan számolható a folytonos érintkeztetésű ellenáramú extraktorok magassága? Mondjon példát a 

folytonos érintkeztetésű készülékre. 

Mi a hosszirányú keveredés és milyen folyamatok okozzák? Milyen modell használható az 

extrahálóoszlopoknál a hosszirányú keveredés leírására? Hogyan lehet meghatározni a modell 

paraméterét? 

Csoportosítsa a folyadék-folyadék extraktorokat működési elvük szerint. Hasonlítsa össze a különböző 

típusokat. Rendszerezze a készülék kiválasztásának szempontjait. Egy-egy példával mutassa be a 

választás indoklását. 

Mutassa be a keverő-ülepítő extraktor méretezésének fő lépéseit. Indokolja, hogy mikor előnyös a 

keverő-ülepítő extraktor használata a többi típussal összehasonlítva. 

Milyen elválasztási feladatokra használnak szilárd-folyadék extrakciót? Milyen oldószereket 

alkalmaznak a különböző technológiákban? Hogyan választják ki az oldószereket (műszaki–

technológiai, egészségügyi, környezetvédelmi és biztonságtechnikai szempontok)? 

Ismertesse a szilárd-folyadék extrakció műveleti lépéseit. Milyen műveleti paramétereknek van hatása 

az extrakcióra (hozam, szelektivitás, extrakciós idő)? 

Mutassa be a szilárd-folyadék extrakció műveleti számítási módszereit. Ismertesse a Fick II.-egyenlet 

megoldásához szükséges egyszerűsítő feltételeket. Mutassa be, hogyan lehet szakaszos kísérletek 

alapján ellenáramú extraktorban a tartózkodási időt becsülni. 

Működési elvük szerint csoportosítsa a szakaszos, illetve a folyamatos szilárd-folyadék extraktorokat. 

Mindegyik csoportból mutasson be egy készüléket. 

Mi a szuperkritikus fluidum definíciója? Milyen szuperkritikus oldószereket használnak a 

gyakorlatban? Miért környezetbarát eljárás, ha az elválasztáshoz szuperkritikus szén-dioxidot 

használunk? 

Ismertesse a tiszta komponensek és a hasonló molekulákból álló elegyek oldhatóságának leírására 

alkalmas modelleket. 

Mutassa be a szilárd anyagok szuperkritikus extrakciójára alkalmas készülékeket. Ismertesse az 

extrakt visszanyerésének lehetőségeit (kicsapás, frakcionálás, más elválasztó művelet alkalmazása). 

Szilárd anyagok szuperkritikus extrakciójánál vázolja az extrakciós hozam-idő görbét (extrakciós 

görbe). Milyen egyszerűsített matematikai modellt javasol az extrakciós görbék leírására? 

Hogyan végezzük a folyadékok extrakcióját szuperkritikus szén-dioxiddal? Vázolja az ellenáramú 

extrakció és a frakcionálás folyamatát sematikusan. 

Milyen készülékek használhatók a folyadékok szuperkritikus szén-dioxiddal végzett extrakciójához? 

Milyen módszereket használnak a készülékek műveleti számítására? 
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1.5. Szárítás (Mika László Tamás) 

A szárítás hétköznapi értelemben a vegyipar azon egyensúlyi anyagátadási művelete, amely során a 

szilárd anyag nedvességtartalmát párologtatás útján eltávolítjuk. Az energiaközlés hatására a 

nedvességtartalom a gázfázisba kerül, majd a gázzal együtt távozik a berendezésből. A művelethez 

szükséges hőenergiát, a párolgáshőt, a szilárd felületről hővezetés, a meleg gázból pedig konvekció 

vagy sugárzás biztosítja. A folyadékok szilárd anyagtól történő elválasztását nem tekintik szárításnak, 

noha gyakran ez a fázisszétválasztás a szárítást megelőző művelet, mivel kevésbé költséges, és sok 

esetben a mechanikai megoldások alkalmazása könnyebb, mint a termikus módszereké. A szárítás sok 

esetben a gyártás elemi lépése, melyet a következők miatt végezhetnek: 

 oldószermaradványok eltávolítása nagytisztaságú végtermékek előállítása során (gyógyszer-, 

növényvédőszer-ipar), 

 tömegcsökkentés, amellyel például szállítási költséget csökkenthetünk, 

 kezelhetőbb, formázhatóbb, adott előírásoknak megfelelő tulajdonságú anyag előállítása, pl.: 

műtrágyák esetében a por jelleg kialakítása a szórhatóság miatt. 

A folyadékok szárítása alatt általánosan olyan műveletet értünk, amelyben a szárítandó 

folyadékból, legtöbbször szerves oldószerből, a vizet szilárd anyag segítségével, úgynevezett 

vízelvonószerrel távolítjuk el. A leggyakrabban használt vízelvonószerek például: kalcium-klorid, 

magnézium-szulfát, kalcium-hidrid, nátrium-kálium keverék, nátrium-metoxid, foszfor-pentaoxid. Ez 

a módszer azonban csak igen kis koncentrációban jelen lévő nedvességtartalom esetén alkalmazható, 

nagyobb mennyiségnél desztilláció alkalmazása javasolt. Igen nagytisztaságú, szaknyelven abszolút 

oldószerek esetén kémiai reakcióval kísért és indikátorral követett szárítást alkalmaznak, például 

éterek vagy alkoholok szárítása alkálifémmel benzofenon jelenlétében. A gázok szárítása esetén a gáz 

nedvességtartalmát kondenzációval vagy egyéb technikával, legtöbbször szorpciós technikával 

távolítják el, például korrózióvédelmi okokból. A módszer kiválasztása elsődlegesen a nedvesség-

tartalom és előírt tisztasági fok alapján történik. 

1.5.1. A szárítással kapcsolatos alapfogalmak 

A szárítási folyamatok tárgyalása során az alábbi fontos fogalmakkal találkozunk: 

A nedvességtartalom a száraz vagy nedves szilárd anyag egységnyi tömegére vonatkoztatott 

nedvesség mennyisége. 

A száraz anyagra vonatkoztatott nedvességtartalom az adott anyag nedvességtartalmát fejezi ki, a 

száraz anyagra vonatkoztatott százalékos értékben. Megadása rendszerint kgvíz/kgszáraz anyag egységben 

történik. Előnye, hogy a nedvesség eltávolításából származó tömegcsökkenés a szárítás kezdeti és 

végállapotát jelző érték különbségéből megkapható. Általánosan: 

anyagszáraz

nedvesség

S

L
sz

kg

kg

m

m
X  , (1.5.1) 

ahol mL  nedvesség tömege (kg), 

  mS  száraz anyag tömege (kg). 

Nedves anyagra vonatkoztatott nedvességtartalom, az adott anyag nedvességtartalmát fejezi ki a 

nedves anyagra vonatkoztatott százalékos értékben. 

anyagnedves

nedvesség

na

L
n

kg

kg

m

m
X  , (1.5.2) 

ahol mL  nedvesség tömege (kg), 

  mna nedves anyag tömege (kg). 
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Kötött nedvességtartalom a szilárd anyag azon folyadéktartalma, amelynek gőznyomása kisebb, mint 

a szabad folyadék gőznyomása azonos hőmérsékleten. A kötött nedvességtartalom megjelenhet 

kapillárisban kötötten, sejtekben, vagy rostfalakban oldatalkotóként, és a felületeken adszorbeáltatott 

formában is. 

Egyensúlyi nedvességtartalommal fejezhető ki a nedvesség azon határértéke, ameddig az adott anyag 

szárítható meghatározott levegőhőmérséklet és nedvességtartalom mellett. 

Szabad nedvességtartalom alatt azt a folyadékmennyiséget értjük, amely az egyensúlyi 

nedvességtartalomnál magasabb mennyiségben van jelen az anyagban, és adott hőmérsékletű és 

nedvességtartalmú levegővel eltávolítható. 

Higroszkópos anyagok azok az anyagok, melyek kötött nedvességet tartalmaznak. A nemhig-

roszkópos anyagok nem tartalmaznak kötött nedvességet. 

Nem kötött nedvességtartalom a higroszkópos anyagban a telített levegővel egyensúlyban lévő 

nedvességet meghaladó folyadékmennyiség. Nem higroszkópos anyag esetén, minden nedvesség a 

nem kötött nedvességtartalomnak felel meg. 

1.5.2. A nedves levegő tulajdonságai 

A gáz–gőz elegyek tulajdonságainak meghatározásával a pszichrometria foglalkozik, amely 

elsősorban a vízgőz–levegő rendszer tulajdonságait tárgyalja. Az alapfogalmak tárgyalása előtt 

érdemes tisztázni a gáz és a gőz fogalmak közötti különbséget. A gáz a makroszkopikus anyagok 

legkisebb sűrűségű megjelenési formája, az anyag egy halmazállapota. Benne nagy távolságban és 

gyorsan mozgó molekulák találhatók, amelyek egyenletesen töltik ki a rendelkezésre álló teret. 

Termodinamikailag a gőz olyan gázfázisú közeg, amely még nem viselkedik ideális gázként, mert 

hőmérséklete relatív közel van a forráspontjához vagy kritikus állapotához. Más megközelítésben, ha a 

gáz hőmérséklete a kritikus hőmérséklet alatt van, azt gőznek nevezhetjük. 

A szárítás szempontjából legfontosabb két komponens, a száraz levegő és a vízgőz keverékét nedves 

levegőnek nevezzük, amelyet, ha egyetlen anyagnak tekintünk, akkor egyfázisú, kétkomponensű 

rendszer. A nedves levegőt a következő paraméterekkel jellemezhetjük: nedvességtartalom, 

hőmérséklet, nyomás, térfogat, sűrűség és a hőtartalom. 

A nedves levegő össznyomása a Dalton-törvénynek megfelelően a levegő és a vízgőz parciális 

nyomásainak összege: 

P = pl + pw, (1.5.3) 

ahol  P össznyomás (Pa), 

  pl a levegő parciális nyomása (Pa), 

  pw a vízgőz parciális nyomása (Pa). 

A szárítási műveletek során az anyag nedvességtartalma változik meg, melyekből a szakirodalom az 

alábbiakat különbözteti meg. 

Az abszolút nedvességtartalom (H) adott keverékben a gőz tömegének (móljainak) viszonya a gáz 

tömegéhez (móljaihoz). 

levegő száraz

vízgőz

kg

kg
H . (1.5.4) 

Ha feltételezzük, hogy a gázok ideálisak, akkor felírható a következő összefüggés: 

29

18





w

w

pP

p
H . (1.5.5) 

Abban az esetben, ha a levegőben lévő vízgőz pw parciális nyomása megegyezik a víz adott 
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hőmérsékleten mért tenziójával (
0

wp ), akkor a levegő telített, az abszolút nedvességtartalmat telítési 

nedvességtartalomnak (H0) nevezzük. 

29

18
0

0

0 



w

w

pP

p
H . (1.5.6) 

Az abszolút nedvességtartalom százaléka a telítettség fokát fejezi ki, azaz az abszolút 

nedvességtartalom és a telítési nedvességtartalom hányadosa. 

100
)(

)(
100

0

0

0







ww

ww

ppP

pPp

H

H
. (1.5.7) 

A folyadék–gőz egyensúlyi rendszerekben a folyadékkal érintkező gőz parciális nyomása a Clausius–

Clapeyron-egyenlet szerint függ a hőmérséklettől, amelynek integrálásával a következő kifejezés 

kapható: 

2d

lnd

RT

H

T

p 
 , (1.5.8) 
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exp
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0

,

0
,

1

, (1.5.9) 

ahol ΔH párolgáshő (J/mol), 

  
0

, 1Twp  gőztenzió az ismert T1 hőmérsékleten (Pa), 

  0
,Twp  gőztenzió az ismeretlen T hőmérsékleten (Pa). 

Ez tehát azt jelenti, hogy a levegő–vízgőz elegyben, adott hőmérsékleten a vízgőz parciális nyomása 

(pw) értéke legfeljebb az adott hőmérsékletnek megfelelő gőztenzió (
0

wp ) lehet. 

A relatív nedvességtartalom vagy relatív páratartalom egyenlő a szárító levegőben lévő vízgőz 

parciális nyomásának és az azonos hőmérsékletű vízgőz tenziójának hányadosával: 

0
w

w

p

p
  (1.5.10) 

A vízgőz parciális nyomása és a relatív nedvességtartalom közötti kapcsolatot szemlélteti az 1.5.1. 

ábra. 

T [K]

pw [Pa]

T1

 1

 1

pw,1

Pw,T
0

1

 

1.5.1. ábra. A relatív nedvességtartalom grafikus értelmezése 

Az (1.5.7) és az (1.5.10) egyenletek felhasználásával az abszolút és a relatív nedvességtartalom 

explicit formában is kifejezhető: 
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H , (1.5.11) 

0

29

18
wp

P














H

H
 . (1.5.12) 

Az (1.5.12) egyenletből tehát következik, hogy a θ relatív nedvességtartalom az abszolút 

nedvességtartalmon kívül a 
0

wp  hőmérsékletfüggésén keresztül a hőmérséklettől is függ. Ha 
0

wp  

nagyobb, mint a teljes nyomás, akkor a kifejezésben 
0

wp -t a maximális P műveleti nyomással kell 

helyettesíteni, így a relatív nedvességtartalom a hőmérséklettől függetlenné válik. 

A nedves levegő másik fontos jellemzője a hőmérséklet, amelyből a szárítási műveletek során az 

alábbiakat különböztetjük meg. 

Száraz hőmérsékletnek (T) a levegő közönséges hőmérővel mérhető, Celsiusban vagy Kelvinben 

kifejezett hőmérsékletét nevezzük. 

Harmatpontnak (Th), vagy telítési hőmérsékletnek nevezzük azt a hőmérsékletet, amelyen az adott 

vízgőz–levegő elegy telítetté válik, azaz a tenzió megegyezik a parciális nyomással. A vízgőztartalmú 

levegőt a harmatpont alá hűtve megindul a nedvesség kondenzálása. 

A nedves hőmérő hőmérséklete (Tw), vagy nedves hőmérséklet, az a hőmérsékletérték, amelyen 

valamely nedves felület – legtöbbször vízfelület – egyensúlyba kerül a nedves levegővel, oly módon, 

hogy a felületről eltávozó anyagáramlással elvitt hő egyenlővé válik a felületre érkező hőárammal. 

Ekkor a gázból a folyadékba jutó hőáram: 

 wTThAQ  . (1.5.13) 

A párolgás során bekövetkező anyagátadás hőtartalma pedig a következő kifejezéssel adható meg: 

 wTw ppHAQ
w

 0
, , (1.5.14) 

ahol:    korrigált komponensátadási tényező (kg/(s·m2·Pa)), 

  H  párolgáshő (kJ/kg), 

 0
,Twwp  a vízgőz tenziója a nedves hőmérő hőmérsékletén (Pa), 

  wp  a vízgőz parciális nyomása (Pa), 

  h hőátadási tényező (W/Km2), 

  T száraz hőmérséklet (K), 

  Tw a nedves hőmérő hőmérséklete (K), 

  A hatásfelület (m2). 

A gyakorlatban a parciális nyomás és a tenzió mértéke viszonylagosan kicsi az össznyomáshoz képest. 

Ezt az egyszerűsítő feltételezést alkalmazva felírhatjuk a nedves hőmérő egyenletét nedvesség-

tartalom-különbség formájában: 

)(0 wTTH
h







HH , (1.5.15) 

ahol    a korrigált komponensátadási tényező (kg/(m2·s)). 

Adiabatikus telítési hőmérséklet (T*), az a hőmérsékletérték, amelyre egy nem telített levegő lehűl, 

ha oly módon telítődik vízgőzzel, hogy a telítéshez szükséges nedvesség elpárologtatásához szükséges 

hőmennyiséget a levegő szenzibilis hője fedezi. Megjegyzendő, hogy a nedves levegő hőmérséklete és 
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az adiabatikus hőmérséklet aránya, víz esetében közelítőleg egyenlő 1-gyel, azok a mérnöki 

gyakorlatban felváltva használhatók. 

A nedves levegő H fajlagos (1 kg száraz levegőre vonatkozó) entalpiaértékét nem tudjuk közvetlen 

módszerekkel mérni, azonban a levegő és a levegőben lévő vízgőz entalpiájából származtatható. Tehát 

wl HHH  , (1.5.16) 

ahol H fajlagos entalpia vagy a nedves levegő hőtartalma (kJ/kgszáraz levegő), 

  Hl száraz levegő hőtartalma (kJ/kg), 

  Hw a gőz hőtartalma (kJ/kg). 

A száraz levegő hőtartalma: 

TcH lpl  , , (1.5.17) 

ahol cp,l a levegő állandó nyomáson mért fajhője 1,0048 (kJ/kgK). 

A gőz hőtartalma 

TcH lpl  , , (1.5.17) 

ahol: cp,F a folyadék fajhője; 4,186 (kJ/kgK), 

  ΔH a T* hőmérséklethez tartozó párolgáshő (kJ/kg), 

  cp,w a vízgőz állandó nyomáson mért fajhője; 1,864 (kJ/kgK), 

  T  az aktuális hőmérséklet (K), 

  T*  párolgási hőmérséklet, vagy nedves hőmérséklet (K). 

Megállapodás szerint a 273 K hőmérsékletet tekintjük egy speciális referenciaállapotnak, miszerint 

kellő pontosságot érünk el, ha a 273 K-hez tartozó párolgáshővel és az ettől számított túlhevítési hővel 

számolunk: 

TcHH wpw ,0  , (1.5.19) 

ahol 0H  a víz párolgáshője 0 °C hőmérsékleten; 2491,1 (kJ/kg). 

Az (1.5.17) és (1.5.19) egyenletek alapján tehát, T hőmérsékletű, H abszolút nedvességtartalmú levegő 

H fajlagos entalpiája az alábbi kifejezéssel adható meg. Másképp az entalpia 1 kg száraz levegőre és 

(1+ H) kg nedves levegőre vonatkozik: 

  H TcHTcH wplp ,0, . (1.5.20) 

A megfelelő értékek behelyettesítése után, cp,l étékét 1-re kerekítve, az entalpiára az alábbi 

összefüggés adódik: 

H
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vízvízlevegő

. (1.5.21) 

A különleges állapotú nedves közeg entalpiaértékeit az 1.5.3. fejezetben tárgyaljuk részletesen. 

A nedves gáz fajhője az a hőmennyiség, amely egységnyi tömegű levegő és a benne található 

nedvességtartalom 1 K hőmérséklettel, állandó nyomáson történő felmelegítéséhez szükséges. 

















 H

Kkg

kJ
88,1

Kkg

kJ
00,1

vízlevegő

pc  (1.5.22) 

A víz adiabatikus párolgásakor, amely esetben a párolgáshoz szükséges energia csak a környező 

levegőből származik – a következő fizikai lépések játszódnak le. Bizonyos mennyiségű víz 

fokozatosan elpárolog. Az elpárolgó víz növeli a környező levegőben a vízgőz parciális nyomását, 
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ezáltal az össznyomást. A levegő tehát telítődik, lehűl, mert a párolgáshoz szükséges hőenergiát a 

levegő szolgáltatja. A víz fokozatosan az adiabatikus telítési hőmérsékletnek megfelelő értékre hűl le. 

A levegő T valóságos és a T* adiabatikus telítési hőmérséklete közötti különbséget szárítási 

potenciálnak (δ), azaz a levegő vízfelvevő képességének nevezzük. Teljes telítettség esetén az 1.5.1. 

ábra alapján a szárítási potenciál nulla. Minél nagyobb a szárítási potenciál, annál több vizet tud 

elpárologtatni az adott nedvességtartalommal és hőmérséklettel rendelkező levegő. 

*TT  . (1.5.23) 

A szárítási potenciál és a nedvességfelvevő képesség közötti összefüggést a következők alapján 

határozhatjuk meg: T* hőmérsékleten párolgó víz a levegő nedvességtartalmát dm értékkel növeli. dm 

mennyiségű gőz elpárologtatásához és a párolgást követően T* hőmérsékletről T hőmérsékletre 

történő melegítéséhez szükséges hőmennyiség Q . 

   mTTcHQ p d  , (1.5.24) 

ahol ΔH a párolgási entalpia (kJ/kg). 

Ez a nedves levegőből kerül elvonásra: 

     TccmTTcH wplp dd , H  . (1.5.25) 

A határozott integrálást T és T*, valamint H és H0 (telítési nedvességtartalom) között elvégezve 

megkapjuk a szárítási potenciál függését az abszolút nedvességtartalomtól. 

 
H

HH

gl cc

H
TT




  0 . (1.5.26) 

H0 értékét az (1.5.11) egyenlet alapján behelyettesítve a kifejezés a következő alakban írható fel: 
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TT . (1.5.27) 

Adott T* hőmérsékleten párolgó folyadék esetén a levegő nedvességtartalma és a szárítási potenciál 

között az (1.5.27) egyenlet alapján számított összefüggés látható a 1.5.2. ábrán. A T* növekedésével a 

függvények egyébként alig észrevehető görbülete csökken. Egyeneseket illesztve a görbékhez a δ = 0, 

H = H0 pontokban a meredekség abszolút értéke növekvő H0 értékekkel enyhén csökken. Ez a 

csökkenés azonban csak annyit jelent, hogy mondjuk δ = 18 °C szárítási potenciál esetén a 10 °C 

hőmérsékleten száradó anyagból a levegő kilogrammonként 7,37 g vizet tud felvenni, míg a 40 °C 

hőmérsékleten száradóból ugyanilyen szárítási potenciál mellett a vízfelvétel 8,09 g/kg. Nagyjából 

azért elmondható, hogy azonos szárítási potenciál mellett a különböző állapotú levegő 10% tűréssel 

azonos mennyiségű nedvességet képes befogadni. 
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1.5.2. ábra. A szárítási ponenciál a levegő nedvességtartalmának függvényében 

1.5.3. Entalpia–összetétel-diagramok 

A szárítás mint hőtechnikai művelet során a levegő állapotváltozásaival összefüggő számítási 

feladatok alapvető fontossággal bírnak. Abban az esetben, ha a hőtartalmat minden egyes állapotra 

külön-külön kellene kiszámítani, bonyolult és hosszadalmas munka lenne, ami az entalpia-

nedvességtartalom (H-H) diagrammal kiküszöbölhető. A H-H diagramot a nedves levegő 

hőtartalom-diagramjának vagy megalkotója alapján Mollier-diagramnak is nevezzük. Elvi felépítését 

az 1.5.3. ábra szemlélteti. A H-H diagram ferdeszögű koordinátarendszerben készül, a ordináta-

tengelyen az entalpia (kJ/kg dimenzióban), az abszcisszán pedig a levegő abszolút nedvességtartalmát 

(kg/kg dimenzióban) jelöljük. Az állandó hőmérsékleten végbemenő állapotváltozást jelző vonalak 

(izotermavonalak) a hőmérséklet emelkedésével legyezőszerűen szétnyílnak és nem párhuzamosak. 

H [kJ/kg]

H [kg/kg]

T1

T2

T3

=1

H
3  =

 áll.
H

2  =
 áll.

H
1  =

 áll.

 

1.5.3. ábra. A Mollier-diagram elvi felépítése 

A valóságban a hőmérsékleti vonalak csak egy speciális határgörbéig a θ = 1 (100% páratartalom) 

határoló görbéig futnak. Az 1.5.4. ábra a nedves levegő Mollier-diagramját mutatja, melyen 

feltüntettünk több telítettségi fokhoz tartozó görbét is. Ha a parciális nyomások segítségével 
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meghatározzuk a telítési nedvességtartalmat (1.5.5 összefüggés, Hsat), majd a kapott értéket az (1.5.20) 

egyenletbe helyettesítve meghatározhatjuk a telített levegő hőtartalmát (Hsat). Ezeket a telítési 

állapotokat jellemző pontok halmaza a θ = 1 határgörbe. Felette a levegő nedvességtartalma 

gőzállapotban van, ehhez tartoznak a különböző θ görbék, azaz a relatív nedvességtartalom görbéi, a 

területet gőzmezőnek nevezzük. A görbe alatt H > Hsat, a levegő túltelített, a H – Hsat nedvesség-

tartalom már folyadék és köd formában van jelen, létrehozva a ködállapotot. 

 

1.5.4. ábra. A nedves levegő Mollier-diagramja 

Az entalpia a ködtartományban az alábbi összefüggéssel számítható: 

  TcTcHTcH Fpwplp ,satsat,0, )-( HH H , (1.5.28) 

ahol H – Hsat: a köd alakjában jelenlévő nedvesség (kg/kg). 

T < 0 °C esetében egy speciális mezőbe, a hóköd mezőbe jutunk, a levegőben szilárd jégköd vagy 

zúzmara válik ki. Ekkor az entalpia: 

  ))(H-H(H ,,0,  TcTcHTcH jpsatsatwplp , (1.5.29) 

ahol H – Hsat  a hóköd alakjában jelen lévő nedvesség, 
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  cp,j    a jég fajhője (1,926 kJ/(kg·K)), 

  λ    a víz hármasponti fagyáshője, 333,4 kJ/kg. 

A szárítóberendezésekben végbemenő légállapot-változásokat a Mollier-diagramban könnyen 

szemléltethetjük (1.5.5. ábra). 

 

1.5.5. ábra. A Mollier-diagramban ábrázolható főbb változások (Fonyó és Fábry, 1998) 

1.5.4. A nedves anyagok jellemzése 

Az ipari és laboratóriumi méretben szárítandó anyagok nedvességtartalmuk és a nedvességgel 

szembeni viselkedésük alapján a következő csoportokba sorolhatók: 

1. Tömör, sima felületekkel határolt testek, amelyeknek felszínére adhéziós erőkkel tapad a fo-

lyadék. Ezek a közönséges „nedves” testek, például a nedves fémtárgyak, nedves üvegtárgyak. 

2. Porózus vagy lyukacsos testek. Ezek szilárd részei összefüggő vázat alkotnak, melynek 

üregrendszere adhéziós és/vagy kapilláris erők révén tárolják a nedvességet. Ilyenek például az 

égetett kerámiák, a tégla és a szinterelt testek. 

3. Szilárd szemcsék rendezetlen, laza, nedves halmaza. A szemcsék közötti hézagtérfogatokat a 

folyadék részben vagy egészben kitölti. Ezek a rendszerek a hétköznapi életben masszának 

nevezett anyagok. Ilyenek a kristályosítással vagy kicsapással előállított nedves, pépes anyagok, 

mint például a nedves só, cukor vagy adott szerves gyógyszer-intermedierek. 

4. Kolloid diszperz rendszerek. Alapvetően kolloidméretű részecskékből vagy üregrendszerből és 

vízből álló anyagok. Tulajdonságaik szerint három fő típusukat különböztetjük meg: 

 Kolloid testek vagy rugalmas gélek, amelyek nedvességtartalmuk elvesztése után is 

megtartják rugalmasságukat. 

 A kapilláris pórushálózattal rendelkező testek vagy rideg gélek. Jellemzően minden 

nedvesítőanyagot magukba szívnak, azonban ezek eltávolítása után rugalmatlanok, 

törékenyek lesznek. Nedvesedésük során méretváltozás nem tapasztalható. 
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 Kolloid, kapilláris, pórusos testek, amelyek mindkét fenti csoport tulajdonságait 

hordozzák, például tőzeg, fa, papír, bőr vagy ioncserélő gyanta. 

A kolloid diszperz rendszerek legtöbbje makro-, mikro- és mezopórusokat is tartalmaz, 

melyekben a nedvességtartalom különbözőképpen kötődik. 

5. Sejtszövetekből álló testek. A folyadék vagy sejtlé formájában és/vagy a sejtfalak és a sejtekben 

lévő gélek alkotórészeként van jelen, például állati és növényi testek részei. 

Természetesen a fenti csoportosítás pontjai nem különíthetőek el élesen egymástól, egymásnak mind 

komplementerei, mind részhalmazai lehetnek. Tekintettel arra, hogy a szárítási műveletek során a 

nedvességtartalmat gőz formájában távolítjuk el, ezért a nedvesség és szilárd anyag kapcsolatát 

célszerű a közöttük kialakult kötödés energiája szerint osztályozni. 

Kémiailag kötött nedvesség 

Vegyileg kötött folyadék vagy kristályvíz, amely a végső szilárd alak kialakításában is döntő szereppel 

bír, a szilárd anyagban meghatározott sztöchiometriai arány szerint van jelen (például: CuSO45H2O, 

CaSO40,5H2O). Eltávolításának energiaigénye nagy (a kristály bontását fedező energia bevitele 

szükséges), így ez a nedvességtartalom-típus a hagyományos értelemben vett szárítással nem 

távolítható el. 

Fizikai-kémiai erők által kötött nedvesség 

Fizikai-kémiai kötés esetében lényegben kétfajta nedvességről beszélhetünk. Ezek az adszorpció által 

és az ozmotikusan kötött nedvesség. Megjelenési formájuk szerint a nedvesítőfolyadékokat az 

alábbiak szerint osztályozhatjuk: 

1. Tapadó folyadék, amely körülveszi az anyagot, annak felszínét teljesen vagy részlegesen 

beborítja. 

2. Kapilláris folyadék, amely a nedves anyag belső pórusait tölti ki, a szárítási folyamatban a 

kapilláris erők viszik a felszínre. 

3. Duzzadó- vagy duzzasztófolyadék, amely az anyag alkotórészeként tekintendő, azt teljesen 

átjárja, a belső kapillárisokat is kitölti. Nevét onnan kapta, hogy a felvétele az anyag térfogat-

növekedésével jár együtt. 

Az adszorpciós nedvesítés esetén a testek belső üregeiben, kapillárisaiban a molekulák az 

adszorpciós erőknek köszönhetően kötődnek és alakítják ki a molekuláris borítottságot, melynek 

vastagsága általánosan egy–három molekula. Ebben a kötődési formában a molekulák energiaszintje 

csökken, a felszabaduló energiát a szorbens veszi fel, melynek következtében melegedés figyelhető 

meg. Ha mq tömegű nedvesség megkötésekor integrálisan felszabaduló energia Ei, amelynek 

egységnyi tömegű adszorbeált nedvességre vonatkoztatott mennyisége, az integrális átlagos 

adszorpciós hő: 

q

E
e i
i  , (1.5.30) 

ahol ei integrális adszorpciós hő (kJ/kg), 

  mq megkötött nedvesség tömege (kg), 

  Ei felszabadult energia (kJ). 

Az különböző anyagok adszorpciós hője jelentős eltéréseket mutat, néhány anyagra vonatkozó értéket 

az 1.5.1. táblázatban foglaltuk össze. 
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1.5.1. táblázat. Különböző anyagok adszorpciós hője 

Anyag ei (kJ/kgnedvesség) 

zselatin 954 

cellulóz 1632 

liszt 1841 

ipari keményítő 1381 

agyag 1000 

Az adszorpció elméletének megfelelően a kötődési pontok energiája nem azonos, az egyes aktív 

centrumok szorpciós potenciálja vagy aktivitása eltér. A nedvesítés során a folyadék először tehát az 

aktívabb helyeken kötődik, ahol magasabb adszorpciós hő szabadul fel, mint a később betöltött 

inaktívabb helyek esetében, tehát az adszorbeátum tömegegységére jutó differenciális adszorpciós hő 

(ed) is nagyobb lesz, mint az átlagos érték. A ed értéke az adszorbens telítődése során azonban csökken. 

A több molekulát tartalmazó adszorpciós réteg egyre inkább hasonlóvá teszi a szorbens felületét a 

folyadékhoz, ezért a beépülő molekulák energiája egyre inkább közelít a gőzkondenzáció 

energiaviszonyaihoz. Ez azt jelenti, hogy adszorpció során a differenciális adszorpciós hő legfeljebb a 

párolgáshő értékéig csökkenhet le. Az ed differenciális adszorpciós hő és az E teljes adszorpciós hő 

közötti kapcsolat a következő: 

(kJ/kg)d

0



qm

qd meE  (1.5.31) 

Ha az mq függvényben megadjuk a differenciális (ed), a teljes (E), valamint az integrális (ei) 

adszorpciós hőt, akkor a viszonyuk az 1.5.6. ábra szerint alakulnak. Az mq maximális értéke, a 

leírtaknak megfelelően, a telítési koncentrációnak felel meg. Az ei(mq) függvény monoton csökken, de 

mindig magasabban fut, mint az ed(mq) függvény. 

q [kg]

E [kJ]

ei

ed

qmaximális

E E 

 

1.5.6. ábra. Integrális és differenciális adszorpciós hő 

Az adszorpciósan kötött nedvesség eltávolítása tehát deszorpció. Kolloid és kolloid-kapilláris 

testekben az adszorpciós nedvesedést kísérő hőfejlődést duzzadási hőnek is nevezik. Ennek a 

nedvességnek a szárítása tehát deszorpció. 

A hőeffektussal nem járó nedvesedés során beépülő folyadékot ozmotikusan kötött nedvességnek 

nevezzük. Ez a típusú nedvességtartalom a szemipermeábilis hártyával ellátott részecskék, ún. 

micellák (sejtszerű szerkezetek) jelenléte miatt alakul ki. A hártya a víz számára átjárható, de az oldott 

komponensek számára nem. A nedves levegővel történő érintkezés esetén a tiszta vizet az ozmózis-

nyomás kényszeríti a micella belsejébe, amitől a test megduzzad. A folyamat korlátlanul duzzadó 
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anyagok esetében a kémiai potenciál kiegyenlítődéséig tart, korlátozottan duzzadó pórusos testek 

esetében pedig akkor fejeződik be, amikor a micellában olyan nyomásérték alakul ki, hogy a ki- és a 

beáramló víz mennyisége megegyezik. Az ozmotikusan kötött nedvességtartalom akár több nagyság-

renddel is meghaladhatja az adszorpciósan kötött nedvességét. Megjegyzendő, hogy biológiai rendsze-

rekben a jelenség gyakran a micella féligáteresztő hártyájának szakadását eredményezi. 

Az ozmotikusan és adszorpciósan kötött nedvesség elkülönítése az adszorpciós hő mérése alapján 

lehetséges. Ha különböző nedvességtartalmú anyagot (például bőr) vízzel érintkeztetünk és mérjük a 

teljes nedvesedést kísérő hőfejlődést, akkor az anyag eredeti nedvességtartalmának növekedésével az 

egységnyi szárazanyagra vonatkozó hőfejlődés csökken. Végezetül az abszcissza elérése azt a nedves-

ségtartalmat jelöli, melynek felvétele még hőfejlődéssel jár (1.5.7. ábra) Az adott anyag hőfejlődés 

mellett felvett, folyadék által alkotott nedvességtartalmát hidratációs nedvességnek vagy szorpciós 

nedvességnek nevezzük. 

Felvett nedvesség [%]

E [kJ]

50

100

150

20 40 60 80

hidratációs nedvesség ozmotikus nedvesség

 

1.5.7. ábra. Bőrpor nedvesítésének hőprofilja 

Mechanikailag kötött nedvesség 

A mechanikailag kötött nedvesség a testek kapillárisában és a felszínén lehet jelen. A két eset között 

lényeges különbség, hogy kapillárisban kötött folyadék esetében a kapillárisban fellépő erőkkel is 

számolni kell. 

A folyadékok határfelületén tartózkodó molekulák energiaszintje eltér a folyadék belsejében lévő 

molekulákétól. A folyadék főtömegében található molekulákra ható erők kiegyenlítik egymást, azok 

eredője zérus, míg a felszín közelében elhelyezkedő részecskéket a folyadék irányából lényegesen 

nagyobb erőhatás éri. Ennek magyarázata, hogy a határfelület közvetlen közelében található mole-

kulákra ható erők eredője nullánál nagyobb, ugyanis a gőzfázisbeli részecskék távolsága a molekuláris 

erők távolságát (ε) lényegesen meghaladja, és nem tudja kompenzálni a folyadékban található 

molekulák vonzóerejét (1.5.8. ábra). Az eredő erő a határfelület felszínére merőlegesen, a folyadék 

belseje felé irányul, a felületen található molekulákat igyekszik a folyadékfázisba húzni. A 

molekulákat a folyadék belsejébe húzó erők felületegységre jutó hányadát (pm) molekuláris belső 

nyomásnak vagy kohéziós nyomásnak nevezzük. Ezt a nyomásértéket közvetlenül nem tudjuk mérni, 

de közelítő számítások szerint értéke, például víz esetében, az atmoszférikus nyomás tízezerszeresét is 

elérheti. Az aszimmetrikus erőhatás azonban makroszkopikusan értelmezhető, az anyagokra jellemző 

intenzív fizikai mennyiség, amelyet felületi feszültségnek nevezünk, jele: γ (J/m2). Megjegyzendő, 

hogy a kohéziós nyomás mértéke jelentősen függ a folyadék felületének görbületétől. 
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határréteg ()

folyadék

gőz

 

1.5.8. ábra. A folyadék részecskéire ható erők 

A folyadék molekuláira természetesen nemcsak a hasonló molekulák, hanem a felületet körülvevő 

más anyag molekulái is vonzóerőt fejthetnek ki. A jelenséget adhéziónak nevezzük, az ebből származó 

erő az adhéziós erő, az általa kötött folyadék pedig az adhéziósan kötött nedvesség, amely tipikusan a 

testek kapillárisaiban található. Ha az adhéziós erőknek a folyadék molekuláira kifejtett hatása nem 

hanyagolható el, például egy szilárd felület mentén, akkor a folyadék jobban vagy kevésbé terül szét 

azon, nedvesíti vagy kevésbé nedvesíti azt, melynek mértéke vonzó- (vagy taszító-) erők mértékétől 

függ. Nedvesítőfolyadék esetében (pl. víz) egy kapillárisban homorú felület jön létre, a kohéziós 

nyomás kisebb lesz a síkfelülethez mért nyomáshoz (pm) képest, a folyadék tehát az F fellépő erő 

hatására felkúszik a kapillárisban (1.5.9. ábra). Egyensúly esetén a kapilláris nyomással (pk) a 

hidrosztatikai nyomás tart egyensúlyt. 
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1.5.9. ábra. A kapilláris hatás 

A folyadékoszlop súlya, ha feltételezzük, hogy a kapilláris kör keresztmetszetű 

ghrF kg 2 . (1.5.32) 

Az adhéziós erő felfelé mutató komponense 

 cos2  rF . (1.5.33) 

Az ábrán feltüntetett nyomásokkal kifejezve és egyensúlyt feltételezve 

gh
r

ppp
k

kmm 






cos2

)( . (1.5.34) 

A folyadékfelszín feletti h magasságban a kialakuló egyensúlyi gőznyomás (
0
wp ) a barometrikus 

formula szerint változik, tehát a kapilláris felett a nyomás 



1.5. Szárítás 249 

© Mika László Tamás, BME www.tankonyvtar.hu 











RT

hgM
pp víz
wa exp0 . (1.5.35) 

Az (1.5.31) és az (1.5.32) egyenlet alapján és alkalmazva, hogy Mvíz=ρVvíz 
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. (1.5.36) 

A relatív páratartalommal kifejezve a Kelvin-egyenletet kapjuk eredményül 

RTr

V

k

víz


cos2
ln


 . (1.5.37) 

Az (1.5.34) egyenlet értelmezése szerint, ha egy kapilláris felett a relatív nedvességtartalom 

meghaladja a 0
wa pp értéket, akkor a gázból víz kondenzálódik az rk-nál kisebb sugarú kapillárisokba. 

Szárítás során a szárítólevegő relatív páratartalmától függően a pórusméret-eloszlásnak megfelelően 

száradnak ki a kapillárisok. Például víz esetén 0,073 J/m2 felületi feszültséggel és 18 cm3/mol, Vviz 

móltérfogattal számolva θ = 0,1 relatív páratartalom mellett az rk = 0,510-9 m sugarú kapillárisokig 

szárítható ki a kapillár pórusos test, míg θ = 0,99 páratartalomnál még az rk = 110-7 m sugarú, azaz 

0,2 μm átmérőjű kapillárisok is nedvesen maradnak. 

A szárazanyagra vonatkoztatott nedvességtartalom és a relatív nedvességtartalom közötti összefüggést 

az adott hőmérsékleten felvett egyensúlyi nedvességtartalom görbe mutatja meg (1.5.10. ábra). 

nedvesedés

szárítás

kötött nedvesség

higroszkópos tartomány

1


kötetlen nedvesség

nedves állapot

egyensúlyi

nedvesség szabad nedvesség

Xsz

1

Xsz,1

 

1.5.10. ábra. Egyensúlyi nedvességtartalom görbe 

Az egyensúlyi görbe feletti terület, ahol θ értéke az egyensúlyinál magasabb, a nedvesség az 

egyensúly eléréséig a szilárd anyagba áramlik, azaz nedvesedés játszódik le. Abban az esetben, ha a 

relatív nedvességtartalom az egyensúlyinál alacsonyabb a komponenstranszport iránya ellentétes, 

szárítás történik. Egyensúly esetén (Xsz,1, θ1 értékpárok) a komponenstranszport állandó, azaz a 

nedvesség ki- és beáramlása folyamatosan lejátszódik, de a paraméterekben makroszkopikusan 

változás nem észlelhető. A nedvességfelvétel két tartományra osztható. Az (Xsz,1, θ1) paraméterekkel 

kijelölt értéket egyensúlyi nedvességnek nevezzük. Ha ettől több folyadék található a szilárd 

anyagban, akkor az szabad, szárítással eltávolítható nedvességnek tekinthető. Azt a tartományt, amíg a 

relatív egyensúlyi páratartalommal arányosan a szilárd anyag nedvességet képes megkötni, 

higroszkópos tartománynak nevezzük, ezt meghaladva elérjük a nedves állapotot, ahol a nedvesség 

már kötetlen formában van jelen. Az utóbbihoz hasonló eset, amikor a szilárd anyag közvetlen 

folyadékkal érintkezik. 
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1.5.11. ábra. A nedvességtartalom páratartalom-függése 

Ha a független és a függő változót felcseréljük, akkor egy olyan görbéhez jutunk, amely megmutatja, 

hogy a nedvességtartalom miként függ a szárítóközeg relatív nedvességtartalmától (1.5.11. ábra). 

Alacsony θ értékek esetén csak egyrétegű adszorpció figyelhető meg, a víz kezdi feltölteni az aktív 

adszorpciós pontokat, amelyet, mint említettük, jelentős hőfejlődés kísér. Növelve θ értékét, a 

többrétegű adszorpció válik meghatározóvá, és csak igen magas relatív nedvességtartalom mellett 

érzékelünk makropórusokba is kondenzáló nedvességet. 

1.5.5. Nedvességvándorlás a nedves anyagokban 

A nedvesség helyváltoztatását a nedves anyagban nedvességvándorlásnak nevezzük. A nedvesség az 

anyag pórusaiban, mint parány csövekben vándorol, amely jellemzően lamináris áramlással történik. 

Lamináris (réteges) áramlásról akkor beszélünk, ha a fluidum adott pontjában, stacionárius áramlást 

feltételezve, a sebességvektorok időben állandók (1.5.12. ábra). Megjegyzendő, hogy a szilárd 

anyagokban a legösszetettebb nedvességvándorlás a kapilláris szerkezetben történik. 

d
v

vmax

l

p1

p2

rk

elemi térfogat

dm

 

1.5.12. ábra. A lamináris áramlás profilja 

Ilyen rendszerben keveredés csak a molekuláris mozgásoknak köszönhetően következhet be. Az 

áramlás során időben állandósult profil alakul ki. Egy rk sugarú kapillárist tekintve, áramló rendszerek 

egy körülhatárolt térfogatelemére felírható Newton II. törvénye: 

 F
t

vm

d

)(d
, (1.5.38) 

– vagy az állandónak tekintett sűrűséggel kifejezve 

 F
t

vV

d

)(d
. (1.5.39) 

Az (1.5.38 vagy 1.5.39) egyenlet bal oldalát zérusnak tekinthetjük, mivel sebességváltozás 

nincsen, a jobb oldalon szereplő erők pedig a nyíró- ( F ) és súrlódási ( ||F ) erők összegeként 
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származtathatók. Ha r az általánosított helykoordináta, akkor ezek rendre: 

2
21 )( rppF  , (1.5.40) 

r

v
rlrlF

d

d
22||   . (1.5.41) 

A behelyettesítést elvégezve, majd az (1.5.41.) egyenletet átrendezve és integrálva 
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 (1.5.44) 

az (1.5.44) összefüggést kapjuk, amely a v = v(r2) alapján megadja a lamináris áramlásokra jellemző 

parabolikus profilt. Ha r = rk akkor v = 0, és r = 0 esetén v = vmax, akkor 
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, (1.5.45) 
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Az átáramlott térfogatra, amely az elemi térfogatok integrált értékéből származik, az alábbi 

összefüggés írható fel: 
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 , (1.5.47) 

ahol 

rrA d3d   , (1.5.48) 

helyettesítéssel: 

 



kk r

k

rV

rrrr
l

p
rrvV

0

22

00

)d2)((
4

)d2(d 


 . (1.5.49) 

Az integrálást elvégezve a newtoni folyadékokra érvényes Hagen–Poiseuille-egyenletet (1.5.49) 

kapjuk, amely megadja, hogy a kapillárisban az adott sebesség milyen nyomáskülönbség hatására 

alakul ki. 
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 . (1.5.50) 

Felhasználva a térfogatáram és a sebesség közötti összefüggést, a folyadékáramlás sebessége az 

(1.5.51) egyenlet szerint alakul: 
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 . (1.5.51) 

Az áramlás során a hajtóerő az aktuális és a lehető legnagyobb kapillárisemelkedés esetén fellépő 

hidrosztatikai nyomás különbsége: 

)( max hhgp   . (1.5.52) 
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A folyadékfelszínnel α szöget bezáró kapilláris esetén, a folyadékoszlop hossza (l) és a magasság a 

bezárt szög szinuszával arányos, tehát 

)sin( max  lhgp  . (1.5.53) 

Felhasználva az (1.5.34) egyenletet a kifejezés 
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 . (1.5.54) 

Az (1.5.50) és az (1.5.54) egyenletekből a folyadékoszlop áramlási sebessége az (1.5.55) kifejezéssel 

írható le, miszerint az áramlási sebesség a kapilláris átmérőjének növekedésével csökken. A végső 

folyadékmagasság természetesen azonos lesz (1.5.13. ábra) 
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h [m]

t [óra]
 

1.5.13. ábra. A folyadék áramlási sebessége különböző átmérőjű kapillárisokban 

A változó kapillárisátmérő azonban nemcsak a vándorlási sebességre, hanem adott esetben a vándorlás 

irányára is hatást gyakorol. Tekintsünk egy olyan esetet, amikor egy fokozatosan csökkenő átmérőjű 

(szűkülő) kapillárisba folyadékelem, úgynevezett folyadékzárvány szorul (1.5.14. ábra). A két 

meniszkusznál kialakuló kapilláris nyomás: 
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1.5.14. ábra. Folyadékzárvány változó átmérőjű kapillárisban 
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Tehát a nagyobb átmérőnél kialakuló kapillárisnyomás nagyobb, amelynek következtében 

általánosíthatóan elmondható, hogy a nedvesség a kisebb átmérőjű kapillárisok felé áramlik. Szárítási 

műveletek során azonban a rendszerben hőmérséklet-gradiens is található, amelynek a kapilláris 

áramlások szintjén szintén meghatározó szerepe van. A tiszta folyadékok felületi feszültsége a 

hőmérséklet növekedésével csökken, a kritikus hőmérsékletet elérve megszűnik a folyadékállapot, a 

fázishatár eltűnik, a felületi feszültség nullára csökken. A T hőmérsékleten mért felületi feszültség, a 

folyadék moláris térfogata és a hőmérséklet között az alábbi összefüggés áll fenn: 

3/2
m

c )(

V

TTkeö 
 , (1.5.58) 

ahol keö Eötvös-állandó (J/K), 

  Tc az anyag kritikus hőmérséklete (K), 

  T aktuális hőmérséklet (K), 

  γ felületi feszültség (N/m), 

  Vm az anyag moláris térfogata (m3/mol). 

Ha egy kapilláris két pontja között hőmérséklet-különbség van, akkor a kialakuló nyomáskülönbség a 

folyadékot az alacsonyabb hőmérsékletű pont irányába fogja elmozdítani (1.5.15. ábra), tehát a 

kapilláris tartományban a melegedés nehezíti a szárítási folyamatot. 

T1

T2

T2 > T1

 

1.5.15. ábra. Folyadékzárvány mozgása hőmérséklet-gradiens esetén 

A folyadékáramlás sebessége tehát: 

 21
8

cos2








l

r
v k . (1.5.59) 

1.5.6. Szárítási módszerek 

A szárítás, mint a bevezetőben említettük, energiaközlés hatására végbemenő nedvességtartalom-

eltávolítás. A hőközlés módja szerint a szárítási műveleteket az alábbi csoportosítás szerint 

különböztethetjük meg: 

 konvekciós, 

 kontakt, 

 elektromágneses: infra sugárzásos, mikrohullámú sugárzásos, 

 dielektromos. 

Konvekciós szárítás esetében a szárítóközeg maga a meleg levegő, amely egyrészt biztosítja a 

szárításhoz szükséges hőmennyiséget, másrészről pedig mozgásával felveszi, elszállítja a nedves 
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anyagból távozó párát. A szárítás intenzitását ebben az esetben a szárítólevegő relatív nedvesség-

tartalma, hőmérséklete és áramlási sebessége határozzák meg. A hőközlés, meleg levegő áramol-

tatásával, az anyagfelszín irányából történik. Az anyag belsejében a hőmérséklet-eloszlás és a felszíni 

rétegek száradása miatt a termo- és a sűrűségi diffúzió iránya ellentétes lesz (1.5.16. ábra), ami a 

szárítás hatékonyságát csökkenti. A levegős szárítóberendezéseket a levegő mozgatási módjától 

függően szabad-, és a kényszerkonvekciós berendezések, a szárítandó anyag mozgatási irányától 

függően horizontális és vertikális elrendezésű berendezések csoportjába sorolhatjuk. 
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1.5.16. ábra. Konvekciós szárítás 

Jm: komponens-áramsűrűség (kg/(m2s)), Jq hőáramsűrűség (W/m2) 

A hőmérsékleti és nyomásviszonyokat megvizsgálva, a gáz hőmérséklete a szilárd felület irányába 

csökken, majd a fázishatáron eléri a nedves hőmérsékletet, a vízgőz parciális nyomása a felületen a 

nedves hőmérsékleten kialakuló nyomásértéket veszi fel, majd onnan távolodva értéke csökken. A 

hőmérsékletprofil további alakulását a szilárd anyag főtömegének hőmérséklete határozza meg. 

A kontaktszárítás vagy vezetéses szárítás esetében a nedvességet tartalmazó porózus anyagot 

közvetlenül hozzuk érintkezésbe a párolgáshoz szükséges hőt biztosító közeggel, ahol a közvetlen 

érintkezés miatt hőátadás és hővezetés útján melegszik fel. A melegítőfelület rendszerint egy fűthető 

tartót (tálcát) jelent, a szilárd anyag felületéről hő- és komponenstraszport indul meg (1.5.17. ábra). A 

szárítandó anyag hőmérséklete a felületén a legmagasabb és a szárítóközeggel érintkező felszínen a 

legalacsonyabb. A termodiffúzió tehát a felszín felé mutat. A száradás, az elpárolgás révén szintén a 

külső felületi rétegekben indul meg, ennek következtében a sűrűségi diffúzió iránya is a felszín felé 

irányul. A két diffúzió irányának egybeesése igen jó hatásfokú szárítást eredményez, a levegő 

kizárólag az elpárologtatott vízgőz elszállítására szolgál. A hőmérséklet és nyomásprofil megjelenése 

hasonló, mindkét érték a felülettől távolodva fokozatosan csökken, majd eléri a szárítólevegő 

tömbfázisában mérhető értékeket. 
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1.5.17. ábra. A kontaktszárítás 
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Hősugárzással történő szárítás esetén az energiát elektromágneses sugárzással juttatjuk a szárítandó 

anyagba (1.5.18. ábra). A sugárzás hullámhossza alapján az energiaközlés infrasugárzás vagy 

mikrohullámú sugárzás révén történhet, energiaátvitelhez ebben az esetben nincs szükség külön 

hőközvetítő közegre. Az energia elnyelődése az alkalmazott sugárzás energiaszintjétől és a nedves 

rendszer abszorbanciájától függ. Az infrasugárzás (λ = 1–500 μm) frekvenciája és energiaszintje 

magasabb, mint a mikrohullámú elektromágneses sugárzásé (λ = 0,1–10 mm), a mikrohullámú 

sugárzás viszont, mélyen behatolva az anyagba, jobb energiahasznosítást tesz lehetővé, mint az anyag 

felszínén részben abszorbeálódó, részben visszaverődő infrasugárzás. 

Jm

hősugárzás

 

1.5.18. ábra. Szárítás hősugárzással 

Mikrohullámú szárításnál az anyagban lévő nedvességet gerjesztik (1.5.19. ábra), így az energia 

jelentős része a nedvességtartalomban nyelődik el, az anyag teljes mélységében egyenletesen 

melegszik. A hőmérséklet és a páratartalom is a réteg mélyéről kifelé haladva fokozatosan csökken. 

Jm

mikrohullámú szárítás

 

1.5.19. ábra. Szárítás mikrohullám segítségével 

1.5.7. A szárítás mérlegegyenletei 

1.5.7.1. Szakaszos szárítás 

A szárítás komplett anyagmérlegének felírásához tekintsünk egy dm elemi tömegű, dV elemi 

térfogattal rendelkező porózus szerkezetű száradó anyagot, amelyen dA elemi felületen történik a 

szárítógázból a szilárd anyagba vezető hőtranszport (Jq) és az ezzel ellentétes komponenstranszport 

(Jm; definiciója 1.5.61) (Szentgyörgyi, 1989). A szárításhoz szükséges hő a szárítógáz segítségével jut 

a száradó anyag felületére. Egyszerűsítő feltételként kezelhetjük, hogy a nedvesség tömegéhez képest 

nagy mennyiségű (nagy tömegáramú) gázzal végezzük a szárítást, a szárítógáz be- és kilépési 

hőmérsékletében, valamint nedvességtartalmában jelentkező különbség jelentéktelen, azaz a művelet 

során a szárítógáz állapotjelzőit állandónak feltételezhetjük. A szárítás ezen formáját szakaszos 

szárításként is említi a szakirodalom. 



256 Vegyipari műveletek II. Anyagátadó műveletek és kémiai reaktorok 

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

x

y

z

dV
dm

dA

JqJm

 

1.5.20. ábra. A szárítandó elemi rész 

A rendszerben a következő négy komponens megváltozását vizsgáljuk (1.5.20 ábra), az adott 

komponens megjelölésére a k indexet használjuk, 

 szilárd anyag, k = 0, indexelés: S 

 folyadék,  k = 1, indexelés: L 

 gőz,    k = 2, indexelés: V 

 gáz,    k = 3, indexelés: G. 

A komponensek tömegének lokális mérlegegyenlete 

Az általános komponensmérleg megfelelő módosításával a vizsgált részben k komponens időegység 

alatt bekövetkezett tömegváltozása a jmk tömegáram és a ζmk forráserősség alapján: 
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 . (1.5.60) 

A k-adik komponens tömegáram-sűrűsége: 

3,2,1 kvJ kmkmk  . (1.5.61) 

A k komponens sűrűsége 

3,2,1,0
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mk . (1.5.62) 

Az (1.5.60) egyenlet bal oldala a sűrűség definíciójából eredően felírható az alábbiak szerint is: 
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 . (1.5.63) 

A Gauss–Osztrogradszkij-tétel alapján 

 

A V

VJAJ ddivd mkmk . (1.5.64) 

Az (1.5.60) egyenlet az (1.5.63) és (1.5.64) segítségével már csak térfogati integrálokat tartalmaz 
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, (1.5.65) 

amelyből a k-adik komponens lokális mérlegegyenlete: 
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. (1.5.66) 

A szilárd fázis (S, k = 0) mérlegegyenlete: 

mSmS
mS div

d
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. (1.5.67) 

A szárítás során a szilárd anyag komponensárama és forrása is zérus, a sűrűség pedig állandó, tehát az 

(1.5.67) egyenlet mindkét oldala zérus. 

A folyadék fázis (L, k = 1) mérlegegyenlete: 
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. (1.5.68) 

A sűrűség kifejezhető az alábbiak szerint 
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 , (1.5.69) 
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A szilárd anyag sűrűségét állandónak tekintve ( .mS áll ) az (1.5.68) egyenlet az alábbiak szerint 

alakul: 
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. (1.5.71) 

A gőz (V, k = 2) mérlegegyenlete az (1.5.66) és az (1.5.67) analógiájára: 
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. (1.5.72) 

A gáz (G, k = 3) mérlegegyenlete hasonlóan: 

mGmG
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. (1.5.73) 

A szárítás során a ζmG ≈ 0, továbbá 0
d

,
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X Gsz
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0div  mGJ . (1.5.74) 

A gőz kondenzációja bekövetkezhet (a gázé nem) a szilárd anyagon belül, ekkor a két forráserősség 

egyenlőnek tekinthető 

ζmL = ζmV. (1.5.75) 

Írjuk fel az (1.5.66) egyenletet mindhárom komponensre összegezve 
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. (1.5.76) 

Az (1.5.67–1.5.74) egyenletek segítségével 
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A teljes áramsűrűség a folyadék és a gőz tömegáramából adódik, amely tulajdonképpen a száradás 

során végbemenő diffúziós áramot jelenti 

JmL + JmV = Jm. (1.5.78) 

Az (1.5.72) egyenlet felhasználásával, a teljes anyagmérleg a szilárd-, folyadék- és gázrendszerre: 
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 . (1.5.79) 

Az (1.5.76) egyenletet a teljes száradó anyagra kiterjesztve, az összes tömegváltozás 
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Ha a száradó anyag nedvességtartalom-eloszlását és annak hely szerinti megváltozását nem vesszük 

figyelembe, azaz bevezetjük az átlagos nedvességtartalmat ( szX ) 
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  . (1.5.81) 

Ismét felhasználva a Gauss–Osztrogradszkij-tételt, az (1.5.80) egyenlet jobb oldala felírható 
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alakban. Az (1.5.81) és (1.5.82) egyenletek segítségével a száradó anyag összes tömegváltozása 

(1.5.80) az alábbi formulával adható meg: 

AJ
t

X
m m

sz

s 
d

d
. (1.5.83) 

Átrendezve a szárítási sebességet (N), definiáló egyenlethez jutunk, amely megmutatja, hogy a 

szárítandó anyag 1 m2 felületéről 1 óra alatt mennyi nedvesség (kg) távozik: 

t

X

A

m
N

szs

d

d
 . (1.5.84) 

A száradási sebesség azonban a nedves anyag tömegének (mna) változásával is felírható, ahol 

mna = mS + mL (1.5.85) 
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At

mm
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m

A
N LsLsna
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d

d1

d

)(d1

d

d1
, (1.5.86) 

ha a szilárd anyag tömegváltozása zérus, azaz
t

ms

d

d
= 0 és felhasználva (1.5.1) kifejezést, a szárítás 

sebessége az alábbi formulával is felírható: 

 
t

X

A

m

t

Xm

A
N szsszs

d

d

d

d1
 . (1.5.87) 

Az energiamegmaradás elve – entalpiamérleg 

A művelet során a fentiekhez hasonlóan, az elemi száradó részecskére felírható energiamérleg (belső 

forrástól és kémiai reakciótól eltekintve): 
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AJHJ
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H
d)(

d
, (1.5.88) 

ahol Jq hőáramsűrűség (W/m2), 

  Hk az adott komponens fajlagos entalpiája (J/kg). 

Az entalpiasűrűség: 

  kkszskmkH HXH
V

H
,

d

d
  (1.5.89) 

és 

  










 

V V

H
H

V

V
t

V
tt

H
dd
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d


 . (1.5.90) 

Ismét használjuk a Gauss–Osztrogradszkij-tételt: 

)(div 




k

mkkq
H JHJ
T


. (1.5.91) 

Az (1.5.89) és az (1.5.91) segítségével, valamit a deriválás szorzatra vonatkozó szabályának 

felhasználásával: 
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, (1.5.92) 

mk

k

k

k

k
mkq

H JHT
T

H
JJ

t
divgraddiv  









. (1.5.93) 

Az (1.5.79) felhasználásával, az összes komponensre kifejtve 






k

kPmkVLVqnas TcJHHj
t

T
c grad)(div , , (1.5.94) 

azonban kP
k c
T

H
,




, (1.5.95) 

felhasználva, hogy  
k

kPmk TcJ 0grad, , (1.5.96) 

továbbá: LV HH  = ΔHp, 

az (1.5.94) egyenlet az alábbi alakra módosul 

Vpqnas Hj
t

T
c  




div . (1.5.97) 

Tehát a száradó anyag hőmérséklet- és nedvességtartalom-eloszlását leíró differenciálegyenlet-

rendszer (1.5.79 és 1.5.97): 

m

Lsz

mS j
t

X
div

d

,



 , 

Vpqnas Hj
t

T
c  


div

d
. 

A kapott differenciálegyenletekkel, a különböző nedvességtípusokra jellemző szárítási szakaszokra 

értelmezett kezdeti és peremfeltételek segítségével meghatározhatók a száradó anyag hely és idő 

szerinti hőmérséklet- és nedvességtartalom-értékei. 
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1.5.7.2. Folyamatos szárítás 

A gyakorlatban (ismét a konvekciós szárítást tekintve) a száradás során a szárítógáz hőt közvetít a 

száradó anyagnak, melynek következtében a szárítógáz hőmérséklete jelentősen csökkenhet. A 

száradó anyagból a nedvesség szárítógázba történő párolgása pedig a szárítógáz nedvességtartalmát 

jelentős mértékben megnövelheti. Ilyenkor, a száradás ideje alatt, sem a szárítógáz hőmérséklete, sem 

nedvességtartalma nem tekinthető állandónak (T ≠ áll és H ≠ áll.). A száradás során a hőmérséklet és a 

nedvességtartalom hajtóerőben bekövetkező változást nem lehet figyelmen kívül hagyni. Az állandó 

gázállapotjelzőknél vizsgált esethez képest a hajtóerő-csökkenés a száradási idő, a szárításhoz 

szükséges érintkező felület vagy a szárító hosszának növekedését eredményezi. A szárítással 

foglalkozó irodalmak esetenként ezt a szárítást folyamatos szárításnak nevezik. 

mGH TG, beG,be H G,ki

.
TG, ki

.
mSTS, beXSz, be

TS, kiXSz, ki

T [°C]

L=0 L=Lt
dL

TG

TS

TG, be

TS, be

TG, ki

TS, ki

L[m]

XSz XSz+dXSz

mG

.

H G

HG
HG + dHG

H 
G+ dH 

GJq Jm

dA

 

1.5.21. ábra. Egyenáramú, folyamatos üzemű szárító 

Az 1.5.21. ábra jelöléseinek megfelelően a teljes szárítóra felírhatjuk a nedvesség komponensmérlegét 

(1.5.98) és a hőmérleget (1.5.99). 

SzSkiGGkiSzSbeGGbeSzS XmmXmmXm  
,,,, HH  (1.5.98) 

veszteség,,,, QHmHmHmHm kiGGkiSSbeGGbeSS   . (1.5.99) 

A berendezés elemi hosszában (dL) a gázban található nedvesség anyagmérlege: 

) dd GGGGGm (mmAJ HHH   , (1.5.100) 

átrendezve: 

GGm mAJ H dd  . (1.5.101) 

A berendezés elemi hosszára felírható hőmérleg veszteségmentes esetet tekintve 

AJHHmAHJHm qGGGVFmGG d)d(d   , (1.5.102) 

átrendezve: 

AjHmAHj qGGVFm ddd   . (1.5.103) 

Az (1.5.101) egyenlet felhasználásával 

AjHmHm qGGVFGG dd d   H . (1.5.104) 
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A gáz entalpiája a gáz hőmérsékletétől és nedvességtartalmától összetetten függ: H = f(T, H). 

Azaz: 

T
T

HH
H G

G

ddHd










H
. (1.5.105) 

Az (1.5.19) felhasználásával (a telítetlen állapotban a gőz izotermák iránytangense): 

wwpp

állTG

HTcH
H


















,

.
H

, (1.5.106) 

nGwpGp

állG

ccc
T

H


















H,,

.H

, (1.5.107) 

AjTcHmHm qnGGwGVFGG d)dd( d  HH  , (1.5.108) 

kifejtve: 

AjTcmHmHm qnGGGwGVFGG ddd d   HH . (1.5.109) 

Ha a gőz felmelegítését elhanyagoljuk (HVF ~ HW) 

GwGVFGG HmHm HH d d   , (1.5.110) 

akkor a dL elemi szakaszra a hőmérleg az alábbi alakot ölti: 

AJTcm qnGG dd   . (1.5.111) 

Ha TF (°C) a felületi hőmérséklet, akkor a konvekciós hőáram felírható: 

Jq = α(TG – TF). (1.5.112) 

A hőmérleg hőveszteségmentes esetre: 

ATTTcm FGnGG d)(d   . (1.5.113) 

Bevezetve a komponensáram-sűrűséget 

jm = ζ(HF – HG), (1.5.114) 

ahol ζ a párolgási tényező (kJ/m2h). 

Az (1.5.101) egyenlet segítségével, a szárító elemi szakaszára a gáz nedvességének mérlegegyenlete 

az alábbi alakra egyszerűsödik. 

GGGF mA- HHH dd) (  . (1.5.115) 

Az (1.5.113) egyenletből a szükséges érintkező felület kifejezhető: 

)(

d
d

FG

GnGG

TT

Tcm
A







. (1.5.116) 

Amelyből az 1.5.21. ábra jelöléseit felhasználva, a megfelelő integrálási határokkal, a száradáshoz 

szükséges összfelület: 
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T FG

G
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GnGG

A

TT

Tcm

TT

Tcm
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,

,
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)(

d

)(

d
d

0



. (1.5.117) 

A párolgó felület meghatározása azonban nehézkes és pontatlan eredményre vezet, így legtöbbször a 

szárító hosszának vagy magasságának ismerete szükséges. A száradó anyag felületének jellemzésére 

olyan mérőszám adható meg, amely a szárító geometriájától és az érintkeztetés, anyagmozgatás 
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módjától is függ. Ez a száradó anyagok jellemzésénél is alkalmazott, ún. fajlagos érintkezőfelület (Af), 

amely a következőképpen definiálható: 

LA

A

V

A
A f

d

d

d

d

0

 , (1.5.118) 

ahol A0 geometriai vagy üres keresztmetszet (m2), 

  dV a szárító elemi térfogata (m3), 

  Af fajlagos érintkezőfelület (m2/m3), 

  L készülékhossz (m). 

Az (1.5.113) hőmérlegegyenlet és Af felhasználásával 

LAATTTcm fFGnGG d)(d 0  . (1.5.119) 

A megfelelő integrálási határok behelyettesítésével: 

NTUHTU
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d
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d
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,

,

ki,

be,0 00
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, (1.5.120) 

ahol 

0

HTU
AA

cm

f

nGG




 : átviteliegység-magasság (hőmérséklet-különbség hajtóerő esetén) (1.5.121) 

és 

 


beG

kiG

T

T FG

G

TT

T
,

,

)(

d
NTU : átviteli egységszám (hőmérséklet-különbség hajtóerő esetén). (1.5.122) 

A módszer széles körben alkalmazott olyan esetekben, amikor a hőátadás és/vagy anyagátadás 

érintkező felülete nem vagy csak nehezen jellemezhető a hagyományos geometriai felülettel. Az 

(1.5.120) összefüggésben az αAf (W/m3K) szorzat, a térfogati hőátadási tényezőnek nevezett 

mennyiség. Ez az adott szárítótípusnál, a gáz–szilárd anyag érintkeztetési formától függő, általában 

kísérletileg meghatározható érték. Adott szárítási feladat esetén, a szárítandó anyagból eltávolítandó 

nedvesség ismeretében a szárítót elhagyó szárítógáz hőmérséklete és nedvességtartalma az (1.5.98) 

összefüggés segítségével meghatározható, ha a gáz telítődését H = állandó érték mentén feltételezzük. 

Mollier-diagramon ábrázolva (1.5.22. ábra): 

H = áll.

TG, be

T [°C]

TG, ki

T*=Tf

be 

ki 

 = 1

H H H 
G,be G,ki

 

1.5.22. ábra. A folyamatos szárítás művelete Mollier-diagramon 
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A szárító hosszának vagy magasságának kiszámítása, pl. porlasztva szárítók és pneumatikus szárítók 

esetén, a tartózkodási idő és az anyag haladási sebességének ismeretében az 

L = vt összefüggéssel is számítható, 

ahol v a nedves anyag készülékhez viszonyított haladási sebessége (m/s), 

  t a száradó anyag tartózkodási ideje (s). 

Egyes szárítóberendezések esetén, amelyeknél az anyag haladási sebességét nem lehet vagy nehézkes 

közvetlenül kifejezni, a visszatartott anyagmennyiséget használják a tartózkodási idő vagy a készülék 

hosszméretének meghatározására. Ezt a módszert alkalmazzák pl. keverővel ellátott szárítódobok 

esetében is. A visszatartott anyagmennyiség (hold-up) a szárító vagy bármely berendezés térfogatának 

a diszperz fázissal (a szárítandó szemcsés vagy darabos anyaggal) elfoglalt hányada: 

V

V
U a , (1.5.123) 

ahol Va az adott anyag térfogata (m3), 

  V a szárítóberendezés térfogata (m3). 

A nedves anyagra felírható 

aaa Vtm  . (1.5.124) 

Felhasználva, hogy a szárító térfogata (V) 

V = A0L. (1.5.125) 

Ebből a tartózkodási időt kifejezve: 

a

a

a

aa

a

aa

m

LUA

V

LA

m

V

m

V
t


00 

 . (1.5.126) 

Azokban az esetekben, amikor a nedves anyag száradását alapvetően a felületi nedvességtartalom, ill. 

a külső rétegben végbemenő transzportfolyamatok határozzák meg, a nedves anyag hőmérsékletét (TF) 

jó közelítéssel a nedves hőmérő hőmérsékletével (T*) jellemezhetjük. Ha ez a hőmérséklet az 1.5.23. 

ábra alapján állandónak tekinthető, az (1.5.122) kifejezés az alábbiak szerint adható meg: 

FkiG

FbeG

T

T FG

G

TT

TT

TT

T
beG

kiG







 

,

,
ln

)(

d
NTU

,

,

. (1.5.127) 

Így a szárító hossza az alábbi összefüggéssel számolható: 
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nGG
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cm
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ki,
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. (1.5.128) 
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T [°C]

L=0 L=L

TG

TS

TG, be

TS, be

TG, ki

TS, ki

L[m]

TF=áll

 

1.5.23. ábra. Hőmérséklet-lefutás a szárító hossza mentén, a felületi nedvesség párolgásának 

szakaszában 

Azokban az esetekben, amikor a száradás sebességét nemcsak a felületközeli transzportfolyamatok 

befolyásolják, azaz a kapillárisokban és a pórusokban kötött nedvesség távozik, a párolgó felszín 

hőmérséklete nem állandó, a lefutás az 1.5.24. ábra szerint alakul. 

T [°C]

L=0 L=L

TG

TS

TG, be

TS, be

TG, ki

TS, ki

L[m]

TF=T*
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1.5.24. ábra. Hőmérséklet-lefutás a szárító hossza mentén, pórusos anyag számításánál 

Az átviteli egységszám meghatározása ilyen esetekben is az (1.5.122) egyenlet szerint történik, ennek 

grafikus megfeleltetését az 1.5.25. szemlélteti, azaz meg kell határozni az adott hosszúsághoz (Li) 

tartozó hőmérséklet-különbségeket (TG,i – Ti). Ez általában kisminta-berendezésen, a hasonlósági 

feltételek betartása mellett lehetséges. 
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1.5.25. ábra. Az átviteli egységszám meghatározása 

Az eddig ismertetettek mellett, a szárító fő mérete meghatározható a szárítógáz nedvességtartalma 
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alapján, gáz-nedvességtartalom hajtóerővel is. Az (1.5.115) egyenletből az érintkező felület 

differenciális értéke kifejezhető, majd az 1.5.21. ábra jelöléseivel a száradáshoz szükséges érintkező 

felület a gázoldali hajtóerővel felírható: 
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. (1.5.129) 

Az (1.5.118) kifejezéssel definiált fajlagos érintkezőfelület bevezetésével az (1.5.115) egyenlet az 

alábbi alakra hozható: 

GGfGF mLAA- dHd)HH ( 0
 . (1.5.130) 

A szárító hossza az integrálási határok kijelölése után: 
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, (1.5.131) 

ahol: 

0AA

m

f

G




: gáz-nedvességtartalom hajtóerővel kifejezett átviteli egység magassága, (1.5.132) 
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,

d
H

H
HH

H
: gáz-nedvességtartalom hajtóerővel kifejezett átviteli egységszáma. (1.5.133) 

Tehát az átviteli egységek módszerével mindkét hajtóerő oldaláról meghatározható a szárításhoz 

szükséges méret. A hőmérséklet oldalról tekintett különleges esetek itt is megjegyzendők, az (1.5.127) 

és (1.5.128) kifejezések megfelelői gáz-nedvességtartalom-hajtóerővel is felírhatók: 
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   (1.5.134) 

és 

kiGF
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. (1.5.135) 

Az ζAf (kgm-3s-1) kifejezést térfogati párolgási tényezőnek is nevezik, ez adott szárítótípusnál 

kísérletileg meghatározható érték. 

1.5.8. A szárítás kinetikája 

Az 1.5.4. fejezetben részletesen bemutattuk a szilárd anyag és a nedvesség lehetséges kapcsolatait. A 

szárítóközegtől függően, amely leggyakrabban meleg levegő, minden anyag csak az adott rendszerben 

kialakuló egyensúlyi értékekig képes nedvességet leadni, száradni. Általánosan elmondható, hogy a 

nedvesség az anyagban annak felszínére vándorol (ennek részleteit az 1.5.5. fejezetben tárgyaltuk), 

majd onnan elpárolog. A két folyamat időben párhuzamosan játszódik le, azonban sebességük eltérhet 

és gyakran jelentősen el is tér egymástól. Gyors száradás alkalmával előfordulhat, hogy a felszín már 

száraz, közel vízmentes kristályok alakultak ki, vagy a kolloid anyagok megdermedtek, a belső részek 

pedig még „áznak a nedvességtől”. Előfordulhat, hogy a már száraz felszín annyira felmelegszik, hogy 

a belső nedvességet elpárologtatják, melynek következtében a kéreg felrepedezik és a nedvesség 

gyorsan távozik. 

A száradás időtartama a száradás sebességének ismeretében meghatározható, azonban az utóbbi is 

változik a művelet idejének előrehaladtával, ezért meghatározása számítással nehézkes. A szakaszos 
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száradás sebességét kísérletileg viszonylag jól mérhetjük és a kapott eredményeket jól hasznosíthatjuk 

a folyamatos rendszerekre is. A kísérleti berendezést az 1.5.26. ábrán mutatjuk be. 

 

1.5.26. ábra. A szárítás sebességét mérő kísérleti berendezés 

1 – szekrény, 2 – vákuumszivattyú, 3 – gázóra, 4 – hőmérő, 5 – szelep, 6 – August-pszichrométer, 7 –

 száraz és nedves hőmérő, 8 – mérleg, 9 – serpenyő, 10 – kontakt hőmérő, 11 – kapcsol relé 

A szárítandó anyagot a szekrényre (1) szerelt mérlegre (9) helyezik. Az ábra szerinti kivitelezésben a 

skála közvetlenül a tömegveszteség százalékos értékét mutatja. A szekrény elektromosan, 

villamosellenállás-fűtéssel fűthető. A hőmérsékletet a (10) kontakthőmérő méri, amely a (11) relén 

keresztül szabályozza a szekrény hőmérsékletét, utóbbit a (4) hőmérőn ellenőrizhetjük. A légcserét 

egy légszivattyú (2) biztosítja, az átáramlott levegő mennyiségét az (5) szeleppel szabályozhatjuk és a 

(3) gázórával mérhetjük. A levegő nedvességtartalmának mérésére a (6) pszichrométer szolgál. A (7) 

hőmérők a száraz és a nedvesített hőmérő hőmérsékletét mutatják. 

Nem duzzadó (nem zsugorodó) kapillár-pórusos anyagot közel állandó gázállapotjelzők mellett 

(TG ≈ áll. és H ≈ áll.) szárítva, a száradási idő során az anyag tömegének csökkenése (1.5.27. ábra) 

valamint hőmérsékletének emelkedése figyelhető meg. 

t [óra]

mna [kg]

A
B

C

m°na

msz

I. II. III.

T 

[°C]

C’
B’

A’

A”

A’”

 

1.5.27. ábra. A száradó anyag tömegének alakulása a szárítási idő függvényében 

A holtidő (I.) vagy kialakulási szakasz időtartama a művelet teljes idejéhez képest viszonylag rövid, a 

teljes száradási idő vonatkozásában sokszor el is hanyagolható. A kiindulási nedves anyag tömege 

(m°na) alig változik (A–B szakasz). Ez a periódus az állandó hőmérséklethez (nedves hőmérő 

hőmérséklete, Tw) való tartást jelenti, az indulási hőmérséklettől függetlenül. T0 kezdeti hőmérsékletet 

tekintve, ha T0 = Tw (A’ pont) a hőmérséklet-változás zérus (A’–B’ szakasz), a kiemelt szakasz nem 

különíthető el. Abban az esetben, ha T0 < Tw (A” pont), akkor enyhe melegedés (A”–B’ szakasz), ha T0 
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> Tw (A’” pont) hűlés (A’”–B’ szakasz) tapasztalható. Az 1.5.28. ábrán bemutatott nedvességtartalom 

alakulás is azonos tendenciát mutat, változás alig észlelhető. Az 1.5.29. ábrán a száradási sebesség 

ebben a periódusban kicsi, számottevő értékre csak a periódus közvetlen végén növekszik. A felületre 

érkező (felületről távozó) hőáram (Jq), kizárólag az egyensúlyi, nedves hőmérő hőmérséklet 

kialakulását biztosítja. 

t [óra]

A B

C

I. II. III.

krit

 

1.5.28. ábra. A száradó anyag nedvességtartalmának alakulása a szárítási idő függvényében 

t [óra]

N 

[kgm-2h-1]

A

B

C

I. II. III.
 

1.5.29. ábra. A száradási sebesség alakulása a szárítási idő függvényében 

Az állandó száradási szakaszt (II.) a felület folytonos nedvesedése jellemzi, a kapillárisokban 

történő nedvességvándorlás folyamatos. A felület hőmérséklete megegyezik Tw hőmérséklettel, 

amelynek következtében a felületre érkező hőáram a nedvesség párolgására fordítódik. A hőmérséklet-

gradiens zérus (1.5.27. ábra B’–C’ szakasz), a tömegcsökkenés egyenletes (1.5.27. ábra B–C szakasz). 

Hasonlóképpen a nedvességtartalom megváltozása (N) is állandó (1.5.28. ábra B–C szakasz), 

másképpen a száradás sebessége konstans (1.5.29. ábra B–C szakasz). A periódus akkor ér véget, 

amikor a felület folytonos nedvesedése megszűnik, elkezdődik az ún. száraz „szigetek” megjelenése, a 

nedvesség pedig eléri a C ponthoz tartozó kritikus nedvességtartalmat (Xkrit, 1.5.28. ábra). 

A kritikus nedvességtartalom értékének ismerete fontos, mivel az két szárítási szakaszt választ el 

egymástól. Ugyanazon anyag különböző rétegvastagságaihoz (s1..3) tartozó törésponti görbéket 

elsőként KRISCHER határozta meg (1.5.30. ábra). Az egyes anyagokra felvett adatok fontos 

információt szolgáltatnak a szárítási paraméterek meghatározásához. 
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C(s1)

N 

[kgm-2h-1]

állandó sebesség

csökkenő 

sebesség

C(s2)

C(s3)

Xsz
 

1.5.30. ábra. A kritikus töréspont görbe 

A csökkenő száradási sebesség szakasza (III.) akkor kezdődik, amikor a felület egységes, nedves 

jellege megszűnik. Ekkor a kapillárisok már képtelenek a nedvességet a felszínre szállítani. A 

töréspontot követően különbség mutatkozik a higroszkópos és a nem higroszkópos anyagok szárítása 

között. Előbbi esetben egy második töréspont is megfigyelhető, a száradás az 1.5.31. ábra jelölései 

szerint a C–D–E szakaszokon megy végbe, utóbbinál pedig ilyen töréspont nincs, a szárítást C–F 

szakasszal jellemezhetjük. A szemléltetéshez ábrázoljuk a száradási sebességet a nedvességtartalom 

függvényében (1.5.31. ábra). Az A–C szakaszok megfelelnek a fent ismertetetteknek. A C–D szakaszt 

a felületi száraz foltok megjelenése jellemzi. A sebesség csökken, a foltok kiterjedése növekszik. A D 

pontot elérve a folyamat sebességmeghatározó lépése, azaz az összfolyamatok között a leglassabb, a 

diffúzió lesz, azaz a nedvességnek a test belső részéből a felszínre irányuló vándorlási sebessége. A 

párolgási felület ilyenkor az anyag belső részeiben helyezkedik el, ezt a szakaszt belső diffúziós 

tartománynak is nevezik. A felületre érkező hőáram a nedvesség párologtatása mellett a felület 

melegítésére fordítódik (1.5.27. ábra C’ szakasz). A nedvesség csökkenésével a szilárd anyag 

hőmérséklete a szárítógáz hőmérsékletéhez tart. T → Tg. Ugyanakkor dT/dt ≠ 0 és dX/dt ≠ állandó. A 

száradás sebessége tehát N ≠ állandó. A nedvesség fokozatos csökkenése miatt dT/dt → 0 és dX/dt → 

0, tehát N → 0. 

A

B
C

D

N 

[kgm-2h-1]

E

állandó sebesség

csökkenő sebesség

F

holtidő

I.II.III. XszXsz, krit
 

1.5.31. ábra. A szárítás sebessége a nedvességtartalom függvényében 

1.5.9. A száradási idő 

A szárítási idő ismerete alapvető fontosságú a szárítási művelet hatékony megvalósításához. 

Meghatározásához tekintsük ismét az N = f(X) függvényt (1.5.32. ábra), a kiemelt nedvességtartalmak 

és sebességek feltüntetésével. 
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N 

[kgm-2h-1] állandó sebességcsökkenő sebesség holtidő

N1 = áll.

N

N2

t0t1t2

Xsz
* Xsz,0Xsz,krit Xsz,1Xsz,2 Xsz Xsz

 

1.5.32. ábra. A szárítás sebessége a nedvességtartalom és a szárítási idő függvényében 

Az (1.5.84) alapján felírható 

N

X

A

m
t szs d

d  . (1.5.136) 

Nem duzzadó anyagot tekintve, ha a felület (A) és a szilárd anyag tömegének (ms) állandóságát 

feltételezzük 

 

szvég

iszkez

vég

ikez

X

X

szs

t

t
N

X
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d
d . (1.5.137) 

A t0–t1 időtartamban – a holtidőben bekövetkező sebességváltozástól eltekintve – a száradási idő az 

alábbi összefüggéssel adható meg (t0 = 0, N1 = állandó száradási sebesség): 

1

1,0,

0

1

)(d
d

1 1,

0,

AN
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m
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szszs

t X

X

szs
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   . (1.5.138) 

A t1 időtartamot meghaladva a szárítás sebessége már nem állandó, azonban a sebesség az alábbi 

összefüggéssel közelíthető, amely az 1.5.32. ábrán a – · – · – · – · – jelölésnek felel meg. 

1N
XX

XX
N

szkrit
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 . (1.5.139) 

A kifejezés átgondolásakor látszik, hogy ha Xsz = Xsz,krit, akkor a tört értéke 1, a sebesség pedig elérte 

az állandó sebesség értékét. A továbbiakban tekintsük a száradási időt csak a Xsz,krit = Xsz,2 

tartományban. 
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Az integrálást elvégezve: 
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. (1.5.141) 

Tehát a száradáshoz szükséges idő az alábbi kifejezéssel határozható meg: 
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1.5.10. A szárítás változatai 

1.5.10.1. Visszakeverés 

Bizonyos szárítási feladatok során előnyként szolgálhat, ha a szárítóberendezésből kilépő, közel telített 

és már lehűlt levegő vagy szaknyelven „fáradt” levegő egy részét visszavezetjük és a friss, telítetlen 

levegőhöz keverjük. Ez a visszakeverés megvalósítható a már felmelegített levegőbe vagy a még hideg 

száraz levegőbe. Utóbbi esetben természetesen a kevert levegőt kell felmelegíteni. A módszert olyan 

esetekben alkalmazzák, amikor a hatékony szárítás feltétele a pontos program szerinti párologtatás, 

azaz nem szabad, hogy az anyag hirtelen kiszáradjon, a kapillárisokban a folyadékszál megszakadjon. 

Ilyen anyagok például a bőr és egyes agyagáruk. Ennek a szárítási feltételnek még ott is teljesülnie 

kell, ahol a szárítandó anyag először érintkezik a meleg levegővel, tehát a hajtóerőt csökkenteni kell, 

ez pedig adott mennyiségű vízgőzt tartalmazó levegő alkalmazásával kényelmesen megvalósítható. 

A keverési művelet a H ~ H diagramon könnyen követhető: 

 

1.5.33. ábra. Szárító levegő visszakeverése 

Az 1.5.33. ábra alapján, az entalpia-nedvességtartalom diagramon kijelöljük a keverésre kerülő 

levegőrészek jellemző pontjait, majd azokat egy egyenessel összekötjük, akkor a kevert levegő 

paramétereit meghatározó pont is ezen az egyenesen fog elhelyezkedni. A pont helyzetét az egyenesen 

a keverési aránynak megfelelően jelöljük ki. A száraz gáz tömegére felírható mérlegegyenlet 

kevGNGSzG mmm ,,,  , (1.5.143) 

a nedvesség mérlegegyenlete: 

kevkevGNNGSzSzG mmm HHH ,,,  , (1.5.144) 

az entalpia mérlegegyenlet 
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kevkevGNNGSzSzG HmHmHm ,,,  . (1.5.145) 

Az (1.5.143) felhasználásával az (1.5.144 és 1.5.145) egyenletek: 

   NkevNGkevSzSzG mm HHHH  ,, , (1.5.146) 

   NkevNGkevSzSzG HHmHHm  ,, . (1.5.147) 

Az (1.5.146) és az (1.5.147) egyenleteket elosztva egymással: 

Nkev

Nkev

kevsz

kevsz HHHH

HHHH 







. (1.5.148) 

Más szavakkal megfogalmazva, ha a szárítóba érkező teljesen száraz levegőhöz n kg nedves levegőt 

keverünk, akkor a keverék hőtartalma az alábbi kifejezéssel is megadható: 

n

nHH
H szN
kev






1
. (1.5.149) 

A nedvességtartalom számítása: 

n

n SzN
kev






1

HH
H . (1.5.150) 

Az (1.5.144)-ből kifejezve n értékét 

MC

AM
n

kevSz

Nkev 





HH

HH
. (1.5.151) 

1.5.10.2. Gázok nedvesítése 

Az 1.5.10.1. pontban megfogalmazott szárítási körülmény a száraz levegő megfelelő nedvesítésével is 

biztosítható. Ilyen esetekben a száraz levegőbe egyszerűen adott mennyiségű nedvességet 

permeteznek. 

Ha mG,Sz tömegű, HSz nedvességtartalmú és HSz fajlagos entalpiájú száraz levegőbe, mN tömegű és HL 

entalpiájú nedvesség jut, akkor mG,kev tömegű, Hkev nedvességtartalmú és Hkev entalpiájú nedves gáz jön 

létre. 

A száraz gáz tömegének mérlegegyenlete: 

mG,Sz + 0 = mG,kev. (1.5.152) 

A nedvesség mérlegegyenlete: 

mG,Sz HSz + mN = mkev Hkev. (1.5.153) 

Az entalpiamérleg: 

mG,Sz HSz + mN HL = mkev Hkev. (1.5.154) 

Az (1.5.151–5.153) egyenletek alapján: 

L

kevsz

kevsz H
HH






HH
. (1.5.155) 

1.5.10.3. Többfokozatú melegítés 

Hőérzékeny anyagok szárítása esetén gyakran alkalmazzák a többfokozatú melegítést. Ebben az 

esetben a szárítási művelet kíméletes hőközlés mellett valósítható meg. Technológiai megvalósítás 

során a szárítóberendezésbe több hőcserélőt építenek, amely a műveleti egységben a lehűlő 

szárítóközeget újra felmelegíti. Ennek a modernebb, továbbfejlesztett változata a teljes belső 
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melegítésű szárító. Ilyenkor nem egy-egy különálló hőcserélő, hanem teljes hosszban elhelyezett 

fűtőtest található. 

A szárítási idő annál hosszabb, minél több fokozatban melegítjük a szárítóközeget, azonban az idő 

növelésével a szárítás egyre kíméletesebbé válik. 

Többfokozatú melegítést alkalmaznak abban az esetben is, amikor olyan fűtőközeg áll rendelkezésre, 

amivel maximálisan csak adott hőmérsékletre melegíthető a szárító levegő. 

 

1.5.34. ábra. Többfokozatú melegítés 

Az 1.5.34. ábra egy olyan esetet mutat be, amikor a belépő szárítóközeg, ill. a fokozatonként 

újramelegített szárítóközeg maximális hőmérséklete 80 °C, a távozó szárítóközeg hőmérséklete pedig 

40 °C. Az ábra alapján H ~ H diagramon bemutatva, a belépő gázt 80 °C-ra melegítve ( AB ), csak 

50 °C-ig hagyjuk lehűlni ( BC ). A második melegítés szintén 80 °C-ig történik (CD ), amely után 

60 °C-ig hűl a közeg (DE ). Utolsó lépésben a maximális hőmérséklet szintén 80 °C ( EF ). Mielőtt a 

szárítóközeg elhagyná a berendezést, utolsó lépésben 40 °C-ra hűl le ( FG ). Az ábrán látható, hogy a 

levegő soha nem éri el a θ = 1 telített állapotot, a szárítást a G pontnál fejezzük be. Természetesen a 

feladatnak több helyes megoldása is lehetséges. 

1.5.11. Szárítóberendezések 

A szárítóberendezések osztályozása és kiválasztása 

Mivel számos típusú szárító berendezés létezik, ezért ezek osztályozása szinte megoldhatatlannak tűnő 

feladat. Jó lehetőséget nyújt azonban a szárítóberendezésen áthajtott anyag alapján történő osztályozás. 

Ezen kívül az alábbi szempontok is segíthetnek az osztályozásban: 

 a szárítóberendezésben uralkodó hőmérséklet- és nyomásviszonyok, 

 a fázisváltozáson átesett nedves anyag anyagi minősége. 

A szárítóberendezésen kívüli tényezők, környezeti faktorok alapján is osztályozhatjuk a 

szárítóberendezéseket, mint például: 

 a melegítés metódusa szerint, 

 milyen mechanikai segédeszköz segítségével tökéletesítjük a szárítást, 

 milyen módszerrel keringtetjük a levegőt a berendezésben, 
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 mi a melegítő közeg, 

 milyen módon vezetik be a nedves anyagot a szárítóberendezésbe, 

 illetve a nedves betáplálás minősége alapján. 

A berendezés üzeme szerint megkülönböztetünk 

 szakaszos, 

 folyamatos üzemű szárítót. 

A szakaszos és folyamatos üzemű szárítóberendezések összehasonlítását mutatja be az 1.5.2. táblázat. 

1.5.2. táblázat. A szakaszos és folyamatos üzemű szárítóberendezések összehasonlítása 

Jellemző Szakaszos üzemű berendezés Folyamatos üzemű berendezés 

Beadagolás időbelisége Egyszeri, a szárítás kezdetén Folyamatos 

Beadagolás technológiai 

megvalósítása 

Kézi beadagolás Gépesíthető beadagolás 

(önműködő) 

Szárított anyag eltávolításának 

időbelisége 

Egyszeri, a szárítás végén Folyamatos 

Szárított anyag eltávolításának 

technológiája 

Kézi erővel Géppel üríthető 

Anyag száradása Egyenlőtlen Egyenletes 

Elsődleges alkalmazás Kis volumenű termékgyártás 

esetén 

Nagy volumenű termékgyártás 

esetén 

 

Mint ahogyan azt az 1.5.2. táblázatban is láthatjuk, a szakaszos üzemű szárítóberendezésekbe a 

szárítás kezdetén betöltik a szárítandó anyagot, majd meghatározott ideig szárítják. Szárítás után 

kiürítik a készüléket, kiszedik a szárított anyagot. Szükség esetén a berendezést tisztítják, majd az 

egész kezdődhet elölről. A szakaszos szárítóban ráadásul az anyag száradásának egyenletessége nem 

biztosított. A szárítóberendezés azon pontján, ahol a száraz (friss) szárítólevegő beadagolása történik, 

hamarabb megszárad az anyag. Viszont azon a ponton, ahol a már elhasznált nedves levegő lép ki, az 

anyag nem biztos, hogy kellőképpen megszáradt. A szakaszos szárítók előnye, hogy elsősorban 

időszakos termékek vagy kis volumenű termékek gyártása esetén gazdaságosak. Meg kell azonban 

jegyezni, hogy ha a száradás egyenletességére törekedve kézi átforgatást alkalmaznak, akkor az 

megnöveli az üzemeltetési költséget. 

A folyamatos vagy más szóval folytonos üzemű szárítókészülékekben azonban a beadagolt szárítandó 

anyagot folyamatosan, legtöbb esetben géppel adagolhatjuk be, és az anyag folyamatosan halad végig 

a berendezésen, és közben szárad. A szárított anyag is a beadagoláshoz hasonlóan, folyamatosan 

távozik a szárítóból. A folyamatos szárítóberendezések, kialakításuktól függően, többnyire 

egyenletesebb száradást biztosítanak, így a kapott termék is egyformán száraz lesz. 

A szárítóberendezések másik csoportosítása a szárítóban uralkodó nyomás alapján történik. Így 

beszélhetünk: 

 atmoszférikus, 

 vákuumszárítókról. 

Az atmoszférikus szárítókban a mindenkori légköri nyomáson történik a szárítás, míg a 

vákuumszárítók esetén a légköri nyomásnál alacsonyabb nyomást hoznak létre, ezzel segítve az 

oldószer, legtöbb esetben a víz elpárolgását, illetve az anyag száradását. 
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A hőközlés módja szerint pedig megkülönböztetünk 

 hőáramlásos (konvekciós szárítók), 

 hővezetéses (kontaktszárítók), 

 hősugárzós, 

 elektromágneses vagy dielektromos szárítóberendezést. 

A hőközlés módja szerinti csoportosítás részleteit az 1.5.6. fejezet tartalmazza. 

A szárítóberendezésre jellemző áramlási viszonyok alapján 

 egyenáramú, 

 ellenáramú, 

 keresztáramú. 

berendezést különböztethetünk meg. Az áramlási viszonyok jelen esetben a szárítóközeg és a 

szárítandó anyag egymáshoz viszonyított mozgását jelentik. 

Egy-egy szárítóeljárás és -berendezés emiatt több csoportba is besorolható. Általában a besorolás 

legmeghatározóbb szempontja a hőközlés módja szerint történik. 

A számos szárítóberendezés közül igen nehéz választani, azonban nagy segítséget nyújt, ha tudjuk, 

hogy például az adott üzem csak részlegesen, időszakosan fog szárítóberendezést alkalmazni, akkor 

annak kiválasztásában segít az alábbi kétlépcsős módszer: 

1. Készítsünk egy listát, amelyek alkalmasak a szárítandó anyag kezelésére, 

2. és elimináljuk azokat, amelyek a leginkább költségesek éves összköltség alapján (beruházási és 

működési költség együttesen). 

Ha már egyszer a szárítóberendezések lehetséges csoportját kiválasztottuk, a választási lehetőséget 

tovább szűkíthetjük, ha eldöntjük, hogy szakaszos, vagy folyamatos üzemelésű szárítót kívánunk 

alkalmazni. Redukálja a választási lehetőséget az anyagi minőség is, hiszen fontos, hogy a szárítandó 

anyag felületével érintkezhet-e a melegítő közeg, vagy hővezetés, esetleg hősugárzás útján kell-e a hőt 

átadni. 

Általában véve a folyamatos működésnek megvan az az előnye, hogy könnyű az eljárás további 

részébe integrálni, és ez azzal párosul, hogy maga a szárítási költség alacsonyabb lesz. Viszont amint 

az anyag teljesítményi rátája kisebb lesz, a beruházási költség jelenti majd a legfőbb költségtényezőt 

az összköltségben, ezért a relatíve olcsóbb szakaszos eljárás vonzóbb lesz. Ezt illusztrálja az 1.5.35. 

ábra. 
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1.5.35. ábra. Szárítás egységnyi költsége a termelékenység függvényében (Keey). 

Általában 5000 kg/nap (azaz 0,06 kg/s) vagy ez alatti termelékenység leginkább a szakaszos üzemben 

kezelhető, amíg az 50 000 kg/nap (0,6 kg/s) és e fölötti kapacitás már a folyamatos működésű 

szárítóberendezéssel kezelhető alacsonyabb összköltséggel. A szakaszos és a folyamatos berendezések 

összehasonlításánál figyelembe kell venni azt is, hogy egy szakaszos berendezés viszonylag egyszerű 

kivitelben megvalósítható, azonban egy folyamatos szárítóberendezés sokkal bonyolultabb 

konstrukciót takar. Mindezek mellett egy szakaszos berendezés általánosan használható többféle anyag 

szárítására is. A nedvességtartalmat szabályozni lehet a szárítási művelet alatt, ami kiemelkedően 

fontos azon esetekben, amikor különböző időtartamokban különböző nedvességtartalmat kell 

fenntartani. 

A kontaktmelegítés (az a művelet, amelynek során az anyagot elsődlegesen forró gázok konvekció-

jával melegítjük), sok szempontból előnyös. Először is azért, mert a kontaktmelegítés költségkímélő. 

Ennek legfőbb oka, hogy nincsenek csövek, köpenyek, amelyekben a hőközlő közeget tárolni vagy 

áramoltatni kell. Másodsorban a gáz hőmérséklete finom korlátok között szabályozható és valóban 

nagyon egyszerű biztosítani, hogy a szárítandó anyag ne melegedjen fel a specifikált hőmérséklet fölé. 

Ez különösen hőérzékeny anyagok szárítása esetén fontos. Ezzel szemben a kontakt hőközlők 

összhőhasznosítása általában alacsony, köszönhetően egyrészt a kiáramló gáz energiaveszteségének 

másrészt annak, hogy drága oldószert párologtatnak el a szilárd anyagból, és ez a művelet gyakran 

bonyolult és költséges is. Előfordulhatnak veszteségek a vattaszerű és porszerű anyagok szárítása 

esetén, és további problémával számolhatunk, ha vagy a termék, vagy az oldószer reakcióba léphet a 

levegő oxigénjével. 

A szárító működési költségének jelentős részét a levegő vagy gáz melegítése teszi ki. Forró gázok 

elsődlegesen a gáz tüzelőanyagok vagy porlasztott folyékony tüzelőanyagok égetésével állíthatók elő. 

Jelentős költségmegtakarítást jelent, ha az erőművekben elégetett tüzelőanyagok elégetéséből 

származó energiatermelés mellett a keletkező füstgázok hőenergiája hasznosításra kerül, azaz a 

füstgázt egy turbinán vezetik keresztül, amely pedig egy generátort hajt. 

Ha az adott kialakítású szárítóberendezésen valamilyen módosítást hajtunk végre – habár ez meg-

növeli a költségeket –, nagyon sok hátrány kiküszöbölhető. Emiatt gyakran a közvetett hőközlésű 

szárító bizonyul gazdaságosabbnak. Ez különösen abban az esetben igaz, amikor a termikus hatásfok, 

az oldószer-visszanyerés vagy a termék tisztasága elsődlegesen fontos. A közvetett hőközlésű szárítók 

esetén azonban mindig fennáll a veszélye annak, hogy a terméket túlmelegítjük, mivel a hőtranszport 

magán az anyagon közvetlenül történik. 
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A termék hőérzékenysége határozza meg a maximum hőmérsékletet, amelyen a szárító anyagot 

célszerű tartani, és ez fordított arányban változik a tartózkodási idővel. Ahol hosszú szárítási időt 

alkalmaznak, mint például a szakaszos tálcás szárító esetén, vákuum alatti működés szükséges ahhoz, 

hogy a párolgási hőmérséklet elfogadható szinten fenntartható legyen. A folyamatos szárítókban, a 

legtöbb esetben annak ellenére, hogy a légköri nyomás elegendő a szárításhoz, a tartózkodási idő igen 

kicsi. 

1.5.11.1. Porlasztva szárító 

A szivattyúzható állagú – akár viszkózusabb – folyadékok vagy a már szilárd részecskéket is 

tartalmazó pasztaszerű anyagok szárításának egyik hatékony és leggyakrabban alkalmazott módja a 

porlasztva szárítás. A művelet során a folyadékot apró cseppekre porlasztják szét, így jelentősen 

megnövelhető a meleg szárítógázzal érintkezésbe kerülő felület, így a szárítás sebessége. A száradás a 

konvekciós hőátadás hatására következik be, a nedvesség a cseppekből a meleg, áramló gázba 

vándorol, és azzal távozik a berendezésből. 

A száradás folyamán a cseppekben megindul a szilárd anyag kiválása, a folyamat az egyre inkább 

megszilárduló szemcsék száradásával folytatódik, majd fejeződik be. Amíg a felületet folyadékfilm 

borítja, addig a párolgási sebesség állandó, a tömeg csökken, a sűrűség növekszik. Amikor a felület 

megszilárdul már csak a kapillárisokban kötött nedvesség távozik, állandó térfogat mellett lassan 

csökken a tömeg és a sűrűség (1.5.36 ábra). 

víztartalom

10 0.5

tömeg

száradási sebesség

sűrűség

 

1.5.36. ábra. A csepp párolgása 

A konstrukciónak köszönhetően a szilárd részecskék ütköznek, amelynek következtében azok törése, 

aprózódása is végbemegy. Utóbbi tovább növeli az átadási felületet. A keletkező száraz, porszerű 

terméket vagy a berendezés alján lehet összegyűjteni, vagy a gázárammal kihordatni a berendezésből. 

Utóbbi esetben egy hatékony porleválasztó készülék, például ciklon beépítésére is szükség van. 

A porlasztva szárítás során tehát kulcsfontosságú, hogy a folyadékot – vagy emulziót, zagyot stb. – 

megfelelő méretben és térfogatáram mellett oszlassuk el a gázáramban. A porlasztót tehát a szárítandó 

anyaghoz kell tervezni, méretezni. A legtöbb és leggyakrabban alkalmazott porlasztók a newtoni 

folyadékokhoz általánosan használhatók, élettartalmuk viszonylag hosszú, és működésük könnyen 

igazítható a szükséges műveleti paraméterekhez. Zagyok vagy szilárd részecskéket tartalmazó 

folyadékok esetén a szerkezeti anyagot jelentős mechanikai hatások érik, így ezen berendezések 

élettartalma rövidebb, működése csak szűkebb határok között változtatható. Tekintettel arra, hogy a 

művelet sikeres megvalósításának kulcsa maga a porlasztó, a következőkben ezeket tekintjük át. A 

porlasztók legáltalánosabb csoportosítása a felület több nagyságrenddel történő megnöveléséhez 

szükséges energiabeviteli módja szerint történik (1.5.3. táblázat). 
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1.5.3. táblázat. Porlasztófejek csoportosítása 

Mechanikus vagy pneumatikus 

porlasztófejek 

Centrifugális erőteret 

alkalmazó forgótányéros 

porlasztófejek 

Gázbefúvatással működő 

ikersugaras vagy segédlevegős 

porlasztófejek 

Forgó permetező fúvóka 

0,25–1,0 MPa 

Forgósapka 

6–30 m/s 

Külső keveréses 

(fluidumnyomások függetlenek) 

Belső keveréses 

(fluidum nyomások egymástól 

függenek) 

Alacsony sebességű 

gázsebesség:  

30–120 m/s 

Gáz–folyadék arány 

2–25 kg/kg 

Közepes sebességű 

gázsebesség: 

120–300 m/s 

Gáz–folyadék arány: 

0,2–1 kg/kg 

Nagysebességű 

Gázsebesség: hangsebesség vagy 

annál magasabb 

Gáz–folyadék arány: 0,2–1 kg/kg 

Ütköztetőfúvóka 

Sugárütköztetős fúvóka 

0,25–1,0 MPa 

Síkütköztetésű fúvóka 

3 MPa-ig 

Terelőlapos fúvóka 

7,0 MPa 

Forgótányér 

Síklemezes 

Csészealj alakú lemezes 

Többlemezes 

Lapátos 

30–180 m/s 

Örvényfúvóka 

Tompaszögű fúvóka 

 0,4–70 MPa 

 

 

Ipari szinten leggyakrabban a forgótányéros porlasztókat alkalmazzák. Ezekben a berendezésekben az 

elporlasztandó folyadékot egy nagysebességgel forgó, adott kialakítású tányérra juttatják, amelyen a 

folyadék a centrifugális erő hatására szétterül, vékony filmet képez, és a tányért elhagyva a működési 

paraméterektől függően bizonyos távolságra cseppekre esik szét. A cseppekre szakadás bekövetkezhet 

tisztán aerodinamikai okokból, vagy speciálisabb berendezésekben segédlevegő befúvatásának 

hatására. Átmérőjük átlagosan 25–450 mm, forgási sebességük a szárítandó anyagtól függően 200–

1000 Hz. Átlagos kapacitásuk 1,5 kg/s. Abban az esetben, ha koaxiális segédgázáramot is 

alkalmaznak, alacsonyabb forgási sebesség, kb. 50 Hz is elegendő a megfelelő porlasztáshoz. Az 

1.5.37. ábrán néhány alaptípust mutatunk be. 
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1.5.37. ábra. Forgótányéros porlasztók 

(a) éles peremű forgótányér, (b) íves forgótányér, (c) szárnyas lemez, (d) levegőbefúvatásos porlasztó 

A porlasztva szárítók olyan ipari gyártási folyamatokban a legelterjedtebbek, amelyekben igen jó 

minőségű granulált termék előállítása a cél. A berendezésnek azon részét, ahol a folyadék és a 

gázáram keveredik, szárítókamrának nevezzük. A folyadék- és a gázkeveredés hatékonysága 

elsődlegesen az áramlási viszonyoktól függ. Néhány alaptípust az 1.5.38. ábrán mutatunk be. Az 

ellenáramú berendezésekben nagy termikus hatásfok érhető el, azonban ezekben a készülékekben a 

termék hőmérséklete igen magas értéket is elérhet, ami nem minden esetben kedvező (hőérzékeny 

anyagok). Egyenáram esetében a hőátadás hatékonysága alacsonyabb, de a végtermék hőmérséklete 

kisebb, ami fontos lehet például termikusan instabil anyagok esetében. 

A berendezések jellemző kapacitása 0,0003–0,0014 kg/m3s, a szárítási hőmérséklet 420–470 K. 

Nagyobb volumenű szárítási igény esetén a dobszárítók már gazdaságosabbak. 
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1.5.38. ábra. Porlasztva szárító berendezések 

1.5.11.2. Fluidizációs szárító 

Fluidizáció alatt olyan jelenséget értünk, amikor egy áramló fluidum (folyadék vagy gáz) szilárd 

részecskéket lebegő állapotban tart, miáltal a két közeg érintkező felülete, azaz a felülettel arányos 

transzportfolyamatok sebessége jelentősen megnő. Jelen esetben itt a hőátadás sebességének a 

megnövelése a cél. 

A fluidizációs szárítókban a meleg levegő vagy egyéb (adott esetben kémiailag inert) forró gáz egy 

olyan perforált lemezen vagy tálcán áthaladva érintkezik a szárítandó anyaggal, amely lyukmérete 

megakadályozza a szemcsék visszaáramlását. Egy általános konstrukcióban (1.5.39. ábra) a szárítandó 

anyagot egy adagolócsigán keresztül juttatják a szárítókamrába, ahol közvetlenül érintkezik a meleg 

levegővel. A felfelé áramló levegő a nedves anyagot lebegő állapotban tartja, az felmelegszik, 

nedvességtartalmát a szállítógáznak adja, majd a betáplálással ellentétes oldalon elhagyja a kamrát. A 

kisebb, könnyebb szemcséket azonban a felfelé áramló gáz kihordja a kamrából. Ezek leválasztására 

legtöbbször egy ciklont építenek be, amely alján egy forgószelep biztosítja az összegyűlt szilárd anyag 

időközönkénti eltávolítását. Ezen szelep hiányában a gáz átsüvítene a ciklonon és a szeparáció nem 

valósulna meg. 

A szárítók rácsfelülete akár elérheti a 10-15 négyzetmétert és kapacitásuk a kisebb hőmérsékleten 

működő élelmiszer-ipari berendezések átlagos, 0,02 kg/s/m2
rács értékétől a magas hőmérsékletű 

szénszárítók 0,3 kg/s/m2
rács értékéig terjedhet. Érdekességként említendő, hogy egyes, különleges 

feladatokat ellátó üzemek, például szénszárítók szárítási kapacitása, elérheti a 10 kg/s értéket. A 

jellemző gázterhelési értékek 0,5–2,0 kg/s/m2
rács. Az elpárologtatás energiaigénye átlagosan 2,5–

7,5 MJ/kgnedvesség. 
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1.5.39. ábra. Fluidizációs szárítóberendezés általános ábrája 

Alkalmazása több, nagy volumenben termelt anyagok, például műtrágyák, műanyagok, szervetlen 

anyagok gyártástechnológiájának befejező lépései között is megtalálható. 

A fluidizációs szárítók egyszerűsített tervezési módszerének kidolgozása CLARK nevéhez fűződik. A 

minimális fluidágyátmérő a gáz áramlási sebességétől, a száradó anyag karakterisztikájától és a 

szárítóközeg nedvességtartalmától függ. A szárítógáz hőtartalma a belépési pont után hirtelen 

lecsökken, nedvességtartalma pedig fokozatosan növekszik, ahogy felfelé halad a berendezésen. Az 

optimális működési sebesség empirikusan a minimális fluidizációhoz szükséges sebesség 

kétszeresének tekinthető. Becsléséhez levegő esetében az 1.5.40. ábra kényelmesen használható. 

 

1.5.40. ábra. A fluidizációs szárító gázsebességének leegyszerűsített meghatározása 

Levegőtől különböző szárítóközeg esetén, atmoszférikus nyomáson, a sebesség szintén az 1.5.40. ábra 

alapján számolható korrigálva 0.00975ρ-0.29μ-0.43, ahol ρ és η a szárítógáz sűrűsége (kg/m3) és 

viszkozitása ((Ns)/m2). A fluidágyra felírható anyagmérleg: 
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ahol pw  vízgőz parciális nyomása a távozó gáz hőmérsékletén (Pa), 
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  P  össznyomás (Pa), 

  θe  a kilépő gáz relatív nedvességtartalma (%), 

  W  párologtatási vagy szárítási kapacitás (kg/s), 

  Gm  bevezetett levegő tömegárama (kg/s), 

  H  nedvességtartalom (kg/kg száraz levegő). 

A Gm /(1 + H) kifejezés valójában a száraz levegő árama, a 0,625 a víz és a levegő átlagos 

molekulatömegének aránya. A pw értéke indirekt hőközlés esetén az 1.5.41. ábráról meghatározható. 

 

1.5.41. ábra. Vízgőz parciális nyomása a fluidágy végén 

Direkt hőközlés esetén a nedvességtartalom (H) az 1.5.42 ábra alapján határozható meg, ami 20 °C 

hőmérsékletű, 0,01 kg/kg nedvességtartalmú levegő metán elégetésével történő melegítését feltételezi. 
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1.5.42. ábra. A nedvességtartalom meghatározása 

Az ágy hőmérlege: 

)()( fbSfLbmGp TTmcWHTTmc   , (1.5.157) 

ahol Tm  betáplált gáz hőmérséklete (K), 

  Tb  a fluid ágy hőmérséklete (K), 

  Tf  betáplált szilárd anyag hőmérséklete (K), 

  ΔHL a folyadék látens hője a fluid ágy hőmérsékletén (J/kg), 

  cf  a nedves anyag átlagos fajhője a Tb–Tf tartományban (J/kg/K), 

A cf értéke kiszámítható az alábbi összefüggéssel: 

1
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Gm és Tb értéke az (1.5.155) és (1.5.156) egyenletekből meghatározható. A szárításhoz szükséges ágy 

átmérője pedig az alábbi összefüggéssel számítható: 
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Megjegyzendő, hogy a levegő móltömegének és a víz moltömegének aránya 29/18 ≈ 1,58. 

1.5.11.3. Pneumatikus szárítók 

A pneumatikus szárítókban olyan anyagok száríthatók hatékonyan, amelyek szemcsemérete kicsi. 

Ennek köszönhetően az egységnyi térfogatra eső felület igen jelentős, ami hatékony hőtranszportot 

eredményez. A szárítandó anyag betáplálása rendszerint egy továbbítócsiga vagy más mechanikus 

adagoló segítségével történik, amely egy, az adott anyaghoz méretezett aprítóberendezéssel van 

összekapcsolva. A hőcserélőből vagy kemencéből érkező forró gáz a szárító alján lép be, itt „felveszi” 

a szárítandó anyagot és megfelelő sebességgel az oszlopszerűen kialakított szárítókamra tetejére 
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szállítja. A megszárított anyag jellemzően 5 s-os tartózkodási idő után, egy ciklonon keresztül hagyja 

el a berendezést. A tartózkodási idő megválasztása a szárítás hatékonysága mellett a termék 

felmelegedése szempontjából is fontos. Egy jól méretezett berendezésben az anyag megszárad, de 

annak hőmérséklete nem éri el a szárítógázét. Abban az esetben, ha az anyag nehezen eltávolítható 

kötött nedvességet is tartalmaz, recirkulációt alkalmaznak. A berendezés jellemző energiaigénye 0,2–

5 MJ/kg elpárologtatott nedvesség. Az 1.5.43. ábrán egy általános pneumatikus szárítót mutatunk be. 

 

1.5.43. ábra. Pneumatikus szárító 

Ezzel a módszerrel szárított anyagok jellemzően élelmiszer-ipari termékek, szerves közbenső és 

végtermékek, kerámiaipari alapanyagok, kávégranulátum, szennyvíztelepi iszap vagy csirketrágya. 

Abban az esetben, ha a szárítógáz kellemetlen szagú, utóégetőt is beépítenek a bűzös molekulák 

eltávolítására. 

1.5.11.4. Tálcás turbószárító 

A különféle szemcsés anyagok hatékonyan száríthatók az úgynevezett turbószárító készülékekben 

(1.5.44. ábra), amelyek a folytonos üzemű konvekciós szárítók csoportjába tartoznak. A szárítandó 

nedves anyagot a készülék tetején folyamatosan adagolják, amely a legfelső vízszintes, gyűrű alakú 

tálcára kerül, majd ott vékony rétegben szétterül. A készülékben függőlegesen, több sorban helyezik el 

ezeket a tálcákat, amelyek megfelelő résekkel vannak ellátva, amelyeken keresztül egy kotróeszköz a 

szilárd anyagot rendre az alsóbb tálcákra kotorja. A tálcák alatt és felett a szárítólevegő ellentétes 

áramban halad (1.5.45. ábra). A nedves anyag a készüléken lefelé haladva fokozatosan szárad, a 

megszáradt „termék” végezetül a készülék alján lép ki. A fűtőtestek a berendezés palástja és a tálcák 

között találhatóak. A friss levegő a készülék alján lép be, az anyaggal ellenáramban halad és fáradt 

levegő formájában a készülék tetején távozik. Egy átlagos berendezés összfelülete 0,7–200 m2, a 

levegő áramlási sebessége 0,6–2,5 m/s. 
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1.5.44. ábra. Turbószárító keresztmetszeti képe 

 

1.5.45. ábra. Turbószárító felülnézeti képe 

1.5.11.5. Centrifugális szárító 

Abban az esetben, ha jó minőségű (például megfelelő szemcseméret-eloszlás), értékes és 

nagytisztaságú termék előállítása a cél, a legtöbb ipari technológiában centrifugálással kombinált 

szárítási műveletet alkalmaznak. A kristályosítás során kivált szilárd anyagot tartalmazó szuszpenziót 

a centrifugálás során megfelelő oldószerrel mossák. Az átmosott anyagot gyakran egy különálló 

műveleti egységben szárítják, ami a két berendezés közötti továbbítás miatt különböző veszélyeket rejt 

magában (szennyeződés, környezetbe jutás stb.). Ezek kiküszöbölésére nyújt megoldást a kombinált 

centrifugális szárító, amely a következő előnyökkel rendelkezik: 

 Inert, a környezettől elzárt, kombinált műveleti egység, levegőre érzékeny anyagok is 

hatékonyan kezelhetők. 
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 Nincs emberi beavatkozás, az anyag nem érintkezik a személyzettel, a szennyezésveszély 

jelentősen visszaszorítható. 

 Az anyagtovábbítás rendkívül egyszerű. 

 A szárítási idő jelentősen lecsökkenthető. 

 A termék maradéktalanul eltávolítható, az anyagveszteség jelentősen csökkenthető. 

1.5.11.6. Dobszárítók 

Szemcsés, granulált anyagok szárításra igen elterjedten használt szárítóberendezés a dobszárító. Mint 

ahogy neve is mutatja, fő része egy rendszerint hosszúkás kialakítású, forgó henger vagy dob. 

Besorolásuk szerint atmoszférikus és folyamatos üzemű berendezések, amelyeknek három alcsoportját 

különböztetjük meg: 

 közvetlen vagy direkt szárítók, ahol a szárítóközeg direkt érintkezik a nedves anyaggal; 

 közvetett vagy indirekt berendezés, ahol a hőközlés egy speciális hőátadó felületen keresztül 

történik, a nedves anyag ebben a konstrukcióban inerten tartható; 

 vegyes konstrukciók, amelyben mindkét módszer megtalálható. 

Kialakításuk többféle lehet, lehetnek konvekciós, kontakt, vagy vegyes működésűek, sok 

berendezésben füstgázokat használnak szárítóközegként. A szárítandó anyag és a szárítóközeg 

haladhat egyenáramban és ellenáramban, a szárítási feladatnak megfelelően. 

A szilárd anyag előrehaladását a dob forgásán túl, különböző terelőidomok (1.5.46. ábra) is segíthetik, 

az előrehaladás sebessége a hajlásszögtől és a fordulatszámtól függ. A dob hossz/átmérő aránya 

rendszerint 3,5–7 értékek között változik, a fordulatszám 1–8 1/min. A jellemző hajlásszögérték az 

egészen csekély 0,5°-tól akár 10°-ig is terjedhet. 

 

1.5.46. ábra. Dobszárító terelőelemei a) emelőlapátos; b) szimplex nagycellás; c) keresztelemes;  

d) kvadrós; e) cellás 

A kerámiaiparban alkalmazott dobok jellemző átmérője 0,5–3,5 m, hosszúsága 5–30 m. 

Teljesítményük 0,1–8,5 tonna víz/óra, amely 20%-ról 1%-ra történő nedvességcsökkentést jelent. 

A dobszárítók családjába tartozik, az igen gyakorta használt Roto–Louvre-szárító (1.5.47. ábra), amely 

mind az átáramlásos, mind a forgódobos berendezések jellegzetességeit egyesíti. Elsősorban durvább, 

alacsony portartalmú szemcsés anyagok szárítására (pl. cukor, ammónium-szulfát, öntödei homok) 

használják. A nedves anyag beadagolása a csonka kúp kisebb átmérőjű felén történik. A palást 

kialakítása olyan, hogy a levegő átjut rajta, azonban a szilárd anyagot visszatartja, amely a művelet 

során nedvességtartalmát elveszítve a csonka kúp nagyobb átmérőjű vége felé halad. A szilárd anyag 

folyamatos görgetése hatékony hő- és anyagtranszportot tesz lehetővé. 



286 Vegyipari műveletek II. Anyagátadó műveletek és kémiai reaktorok 

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

 

1.5.47. ábra. Roto–Louvre-szárító 

a) adagolócsiga; b) köpeny; c) levegőbevezetés; d) radiális terelőlécek; e) tangenciális fedőlemezek; f) 

légrések; g) kivezető nyílás; h) torlasztó; i) kidobóház; j) kürtő 

1.5.11.7. Szárítószekrény 

A szárítószekrény vagy nagyobb kivitelben a szárítókamra, a szakaszos üzemű berendezések közé 

sorolható. A berendezésben hőáramlás valósul meg. A benne található léghevítők a levegőt 

felmelegítik, amely egy ventillátor segítségével a szárítandó anyaghoz érkezik. A levegő egy része egy 

kivezető nyíláson távozik, míg a maradéka friss levegővel összekeveredve a léghevítőkhöz kerül, 

amely felmelegíti, és újra a szárítótérbe kerül. A fűtési energiát csökkenhetjük, ha a visszakevert 

levegő arányát megnöveljük, ezzel egy időben a szárítási hatásfok is növelhető. A szárítószekrényeket 

elsősorban az élelmiszeriparban alkalmazzák, például gyümölcsök aszalása vagy gomba szárítása 

esetén. 

Az 1.5.48. ábra a szárítószekrények egy igen egyszerű változatát mutatja be. A szerkezeti anyaga fa 

vagy vékony lemez. A levegő mozgatása ventillátorok, melegítése léghevítők segítségével történik. A 

szárítandó anyag a tálcákon vékony, egyenletes rétegben van elhelyezve, amely felett a felmelegített 

levegő áramlik. Ennek egy része megfelelő terelőlemezekkel visszavezethető a készülékbe, a maradék 

pedig az elvezetőnyíláson át távozik. 

 

1.5.48. ábra. Szárítószekrény 
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Az 1.5.49. ábrán bemutatott szárítókamra használata esetén a szárítandó anyagokat a szállítókocsira 

elhelyezett tálcákon kell egyenletesen elhelyezni. A szárítószekrényhez hasonlóan a légáramlást 

ventillátor segítségével biztosítják, melegítéséhez léghevítőt használnak. A megnövekedett nedvesség-

tartalmú levegő meghatározott része a ventillátor segítségével visszajut a készülékbe, a maradék pedig 

a kürtőn keresztül távozik. 

 

1.5.49. ábra. Szárítókamra 

1.5.11.8. Tálcás szárítók 

A tálcás szárítókat elsősorban finomkémiai termékek szárításához használják. A szárítandó anyagot 

tálcák sorára helyezik rá, amelyeket alulról fűtenek gőzzel, csőkígyó segítségével. A szárítás valójában 

az anyagon átáramló levegő által történik. Némely esetben a levegőt melegítik, és egyszer átvezetik a 

kemencén. A szárítók többségénél azonban a levegő recirkulációja jön létre, és a levegőt újra fel kell 

melegíteni minden egyes tálcán történő áthaladás után. Amint a levegő áthaladt a nedves anyagon, 

mind annak hőmérséklete, mind pedig a nedvességtartalma megváltozik. A szárítás során valójában a 

levegő nedvesítése valósul meg. Ha T1 hőmérsékletű meleg, száraz levegő áthalad a nedves szárítandó 

anyagon, és amint elhagyja azt, relatív nedvességtartalma megnő, amely egyben azt jelenti, hogy a 

hőmérséklete lecsökken (T2). A levegő nedves hőmérséklete nem változik jelentősen: az adiabatikus 

lehűlési görbének megfelelőn alakul. Egy kg levegő a fent említett két relatív nedvességtartalom 

különbségével egyenlő vizet tud eltávolítani. Így könnyen kiszámolható, hogy hány kg levegő 

szükséges az adott mennyiségű víz eltávolításához. Ha az első tálcáról eltávozó, alacsonyabb 

hőmérsékletű levegőt (T2) a következő csőkígyóval az eredeti T1 hőmérsékletére melegítjük, akkor az 

átvezethető ismét a szárítandó anyagon, és az előbb leírt folyamat ismétlődik. A levegő 

újramelegítésével többfokozatú szárítás valósítható meg, amely az egyfokozatú szárításnál sokkal több 

nedvességet tud felvenni. A levegő-újramelegítő technikának két előnye van. Először is sokkal 

kevesebb levegőre van szükség, mivel minden egyes kilogramm levegő segítségével sokkal több 

nedvesség távolítható el, mint az egyfokozatú rendszer esetén, másodsorban pedig, ha egyfokozatú 

szárítással akarjuk ugyanazt a nedvességmennyiséget eltávolítani, akkor sokkal magasabb kiindulási 
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hőmérsékletű száraz levegőre van szükség. Ha kevesebb mennyiségű levegő szükséges, akkor az 

nagyban leegyszerűsíti a melegítőrendszert, és csökkenti annak a valószínűségét, hogy a levegő 

elragad részecskéket a szárítandó anyagból. 

A modern tálcás szárítók egy beépített ventillátorral rendelkező, jól szigetelt kamrából és tálcák 

sorából épülnek fel. A tálcákat állványra halmozva vagy kocsikba töltve tolják be a szárítóba. A tárcák 

mérete 0,3–1 m2, az anyag mélysége 10–100 mm között változik, a termék szemcseméretétől függően. 

A levegő áramlási sebességét általában 1–10 m/s közöttinek választják, hogy a hőtartalmát meg tudja 

tartani. Az esetek többségében a bevezetett levegő 85–95%-át recirkuláltatják. Még ilyen nagy 

recirkuláció mellett is a folyamat gőzigénye 2,5–3 kg/kg eltávolított nedvesség körül alakul. A tálcás 

szárítók kapacitása sok tényezőtől függ, például a szárítandó anyag anyagi minőségétől, a tálca 

töltésétől és a külső körülményektől. Példaként a festékanyagok szárítási kapacitása 0,1–1 kg/m2h 

300–360 Kelvinen, levegővel történő szárítás esetén. 

1.5.11.9. Alagútszárítók 

Az alagútszárítókban tálcák vagy szállítószalagok sorát mozgatják lassan egy hosszú alagúton 

keresztül, amely lehet fűtött, vagy nem fűtött egyaránt. Az alagútban meleg levegő áramlik, amely a 

szárítást végzi. Az alagútszárítókat paraffinviaszok, zselatinok, szappanok, cserépáruk szárítására 

használják, egyszóval mindenhol, ahol a teljesítmény olyan nagy, hogy az egyfokozatú kamrás 

szárítók kezelése már bonyolult és nehézkes feladat lenne. A szárítandó anyagot ráhelyezik a 

futószalagra, amely az alagútban folyamatosan halad. Az alagút, kialakítását tekintve, vákuum-

szárításra is alkalmas. 

1.5.11.10. Vákuumszárítók 

Az atmoszférikus nyomásnál alacsonyabb nyomáson működő szárítóberendezéseket a vákuumszárítók 

csoportjába soroljuk. A vákuumszárítókon belül további két csoportot hozhatunk létre. 

1. a víz hármasponti nyomása és az atmoszférikus nyomás közti (611–101 325 Pa), 

2. a víz hármaspontja alatti (<611 Pa) nyomástartományban működő berendezéseket 

különböztetünk meg. 

A víz hármaspontja alatti nyomáson a víz már jégállapotban van jelen, amely a környező alacsony 

nyomású térbe szublimál. Ezeket a szárítókat szublimációs szárítóknak is nevezik. 

A vákuumszárítás alkalmazása akkor javasolt, ha a szárítandó anyag atmoszférikus nyomáson 

károsodást szenvedne, pl. gyógyszerhatóanyag esetén. Abban az esetben, ha könnyen gyulladó 

anyagot kell szárítani, akkor is célszerű vákuumszárítást alkalmazni. Higroszkópos anyag 

víztelenítésekor, illetve gyakran változó termékek szárításánál is előnyös az alkalmazása. Különösen 

figyelni kell arra, hogy az oldószer eltávolításakor, az ne okozzon parciális nyomásnövekedést az 

anyag felületének környezetében. A páraeltávolítás a kontaktszárítókban nem okoz gondot, hiszen a 

szárítóközeg és a szárítandó anyag között nemcsak hőátadás, hanem anyagátadás is megvalósul, így az 

elpárolgott vizet magával ragadja. 

A vákuumszárítókban a szárítás hőmérséklete kisebb, viszont az elpárologtatás sebessége nagyobb, 

mint az atmoszférikus szárítóberendezések esetén. 

Üzemelés szempontjából lehetnek mind szakaszos, mind pedig folyamatos üzemű szárítók, azaz a 

beadagolás és a szárított anyag eltávolítása is egyaránt lehet szakaszos, vagy folyamatos. 

Legelterjedtebb vákuumszárító a vákuumszárító szekrény. A vákuumszárító szekrényben tálcák 

helyezkednek el, amelyeket egyenként fűtőlapok fűtenek. Az összfűtőfelület 3–80 m2 között változhat. 

Nagyobb méretű szekrények esetén a berendezésben zsilip segítségével különböző részek különböző 

nyomásra hozhatók, így a beadagolás és a szárítás folyamatossá tehető. Amíg a magasabb nyomású 

térben beadagolás történik, addig a másik térben, vákuum alatt, szárítás valósul meg. Majd 

vákuumszivattyú segítségével a nyomás csökkenthető, és másik részben a már szárított anyag nagyobb 

nyomáson eltávolítható a rendszerből. 
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1.5.12. Speciális szárítási feladatok 

1.5.12.1. Gázok szárítása 

A szilárd anyagok és a folyadékok szárítása mellett mindenképp említést kell tennünk a gázok 

nedvességtartalmának eltávolításáról, azaz a gázok szárításáról. Noha a szilárd anyagok szárítása során 

a szárítóközeg gáz, melynek nedvességtartalma a művelet előrehaladtával növekszik, többször 

találkozhatunk olyan esettel, amikor fontos lehet a nedvességtartalom eltávolítása. Ilyen esetek például 

 korrózióvédelem, 

 inert közeg előállítása speciális kémiai reakciók számára, 

 vízmentes reaktánsok előállítása. 

Hűtés segítségével a legtöbb esetben hatékonyan el lehet távolítani egy gáznemű közeg 

nedvességtartalmát. Ennek megvalósítása rendszerint úgy történik, hogy az áramló gázt egy hideg 

felülettel vagy folyadékkal érintkeztetik. Ha a felület hőmérséklete a harmatpont alatt van, bekövet-

kezik a kondenzáció, és a felület hőmérséklete a látens hő felszabadulásának következtében 

emelkedik. Utóbbi következménye, hogy a felület hűtéséről folyamatosan gondoskodni kell. Megjegy-

zendő, hogy hideg folyadék alkalmazása esetén jóval nagyobb érintkezőfelület érhető el. Ekkor a 

műveletet rendszerint egy függőleges, oszlopszerű berendezésben hajtják végre, melynek az alsó 

pontján bevezetett gáz felfelé áramolva érintkezik a felső részen elporlasztott folyadékkal. 

Kompresszióval a nedvességtartalom sok esetben hatékonyan eltávolítható. A nyomásnövelés után a 

gázt visszahűtik, amelynek következtében a vízgőz kikondenzál. 

Folyadék abszorbensek alkalmazásával is gyakran találkozhatunk a gázok szárítása során 

(abszorpció). Abban az esetben, ha a vízgőz parciális nyomása nagyobb, mint az egyensúlyi görbének 

megfelelő érték, olyan irányú transzportmechanizmus indul el, amely a nedvességtartalmat csökkenti 

és a koncentrációértékeket az egyensúlyi értékek irányába mozdítja. Az ipari vagy laboratóriumi 

gyakorlatban ezt gyakran kemiszorpcióval kombinálják, azaz erősen higroszkópos anyaggal szárítják. 

Pl. a nedves gázt (legtöbbször levegő) kénsavval, foszforsavval vagy glicerinnel érintkeztetik. A 

művelet, amelynek az oldószer-regenerálás is alapvető része, töltetes oszlopban és/vagy permetező 

berendezésben egyaránt kivitelezhető. Ipari méretben például a kénsavgyártás során a kén-trioxid 

oxidációjához felhasznált levegő szárítását kénsavval végzik. 

Szilárd adszorbensek vagy folyékony abszorbensek alkalmazása főként a laboratóriumi 

gyakorlatban igen elterjedt. A művelet során a nedves gázt igen magas szorpciós kapacitással 

rendelkező szilárd anyaggal érintkeztetik, rendszerint töltetes oszlopban (adszorpció). Igen gyakran 

alkalmazott szorbens a szilikagél, amelynek vízgőzre vonatkozó szorpciós izotermája közelítőleg 

lineáris, tehát a regenerálás egyszerű nyomáscsökkentéssel és melegítéssel megvalósítható. Kisebb 

méretben gyakran használatos a kalcium-kloriddal töltött cső, amellyel rendszerint vízre érzékeny és 

atmoszférikus nyomáson vezetett kémiai reakciókat szigetelnek el környezetétől. Megjegyzendő, hogy 

a kalcium-kloridot 0,56 kg CaCl2/kg oldatkoncentrációban gyakran alkalmazzák, mint vízelvonó 

közeget. A töltetes oszlopok nagyobb méretben ritkábban használatosak, mert nagyobb szemcseméret 

esetén az egységnyi térfogatra eső átadási felület alacsony, kisebb szemcseméret esetén pedig jelentős 

nyomáseséssel kell számolni. Speciális esetekben a szorbenst indikátorral látják el, amely jelzi annak 

telítettségét, például kobalttal kezelt szilikagél, amely szárazon kék, fokozatosan nedvesedve rózsaszín 

elszíneződést mutat. 

1.5.12.2. Folyadékok szárítása 

A szerves kémiai iparban igen gyakori követelmény, hogy az adott oldószer/vagy reagens ne 

tartalmazzon nedvességet. A gyakran igen nagy veszélyforrást jelentő nedvesség eltávolításának több 

módszere ismeretes a gyakorlatban. 

Kisebb mennyiségű szerves oldószerek (normál és aromás szénhidrogének, éterek, alkoholok stb.), 

leginkább laboratóriumi szinten alkalmazott tisztítása esetén a nedvesség hatékonyan eltávolítható a 
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folyadékhoz megfelelő szárítószerről történő desztillációjával. Ilyen szárítószerek például a foszfor-

pentaoxid, nátrium-metoxid, kalcium-hidrid, nátrium-hidrid, nátrium-kálium elegy, maleinsav-

anhidrid. 

Megjegyzendő, hogy a szerves oldószerek szárításakor adagolt benzofenon a víztartalom hatékony 

indikátora. Abban az esetben, ha már nincs jelen nedvesség, az oldat – a kialakuló konjugált 

elektronrendszernek köszönhetően – mélykékre színeződik, amely látványosan jelzi a szárítás végét. 

Nagyobb mennyiségű folyadékok szárítása és vízmentes tárolása hatékonyan oldható meg különböző 

molekulasziták vagy adszorbensek segítségével (adszorpció). A modern preparatív gyakorlatban a 

szárítandó oldószert átvezetik egy molekulaszitával töltött oszlopon, ami megköti a nedvességet. 

1.5.12.3. Szublimációs szárítás 

A speciális szárítási feladatok közé tartozik az élelmiszeripar területén igen széles körben alkalmazott 

tartósítási művelet, a kis hőmérsékleten végzett szárítás. Ez lehet fagyasztva szárítás vagy szárítva 

fagyasztás. 

Szárítva fagyasztás 

Az élelmiszerek egyszerű gyorsfagyasztással történő tartósítása igen energiaigényes eljárás, továbbá 

hátránya, hogy a fagyasztott áru tömege közel azonos a nyers áruéval, ami a szállítási költségben is 

megmutatkozhat. A nedvesség eltávolítható ugyan meleg levegős szárítással, azonban ez az áru 

minőségének rovására mehet, közismerten is a gyorsfagyasztott áruk minősége sokkal jobb. 

Gazdaságosnak tűnik tehát, ha a szárítást kombináljuk a fagyasztással. Az eljárást elsődlegesen a 

zöldségfélékre és a gyümölcsökre dolgozták ki, amelynek értelmében a szabad nedvességnek csak egy 

részét távolítják el, a kötött víz teljes egészében a szárítandó anyagban marad. Az ily módon 

előkészített termék hagyományosan nem, fagyasztva azonban gond nélkül tárolható. Figyelembe véve, 

hogy a nedvességtartalom egy része a fagyasztás előtt kivonásra került, a hűtés energiaigénye 

alacsonyabb, továbbá a tárolt áru tömege is kisebb. 

Fagyasztva szárítás (liofilizálás) 

A fagyasztva szárítás vagy más néven szublimációs szárítás a szárítandó nedves anyag kombinált 

nedvességeltávolítási művelete. Első lépésben a nedves anyagot fagyasztják, majd a megfagyott 

termékből a nedvességet szublimációs eljárással távolítják el. A művelet liofilezés vagy liofilizálva 

szárítás névvel is ismert a szakirodalomban. Érdekességként jegyzendő meg, hogy a módszer első 

alkalmazása a gyógyászathoz (vakcinák gyártása) és az orvostudományhoz (vérplazma előállítása) 

köthető. 

Noha a módszer igen nagy nehézsége a szublimációs hő közlése, amelynek értéke 2840 kJ/kg, az 

eljárás széles körben alkalmazott kávé, húskészítmények, táplálékkiegészítők, színezékek stb. 

gyártástechnológiájában. 

Ellenőrző kérdések 

Mit nevezünk nedvességtartalomnak, milyen nedvességtartalom-jelzőket különböztetünk meg? 

Mit nevezünk abszolút nedvességtartalomnak? 

Mit nevezünk szabad nedvességtartalomnak? 

Mit mutat meg az abszolút nedvességtartalom-százalék? 

Mit mutat meg a Clausius–Clapeyron-egyenlet? 

Ismertesse a nedves levegő tulajdonságait! 

Mit nevezünk szárítási potenciálnak? 

Mit nevezünk relatív nedvességtartalomnak? Ismertesse grafikusan is! 
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Mit nevezünk száraz hőmérsékletnek? 

Mit nevezünk harmatpontnak? 

Mit nevezünk adiabatikus telítési hőmérsékletnek? 

Hogyan határozható meg a száraz és a nedves gáz fajhője? 

Mit mutat meg az entalpia-összetétel-diagram? 

Jellemezze a nedves anyagokat! 

Milyen nedvességtípusokat ismer és mi a jellemzőjük? 

Mi az adszorpciós nedvesítés jelensége, ismertesse a folyamatot! 

Mi az ozmotikusan kötött nedvesség? 

Ismertesse és értelmezze a bőrpor nedvesítési profilját! 

Jellemezze a mechanikailag kötött nedvességet! 

Miként vándorolhat a nedvesség a nedves anyag belsejében? Ismertesse és jellemezze a folyamatokat! 

Mit nevezünk egyensúlyi nedvességtartalomnak? 

Ismertesse az egyensúlyi nedvességtartalom görbét! 

Hogyan függ a nedvességtartalom a páratartalomtól? 

Hogyan adható meg a kapillárisban áramló folyadék áramlási sebessége? 

Hogyan függ a kapillárisban áramló folyadék áramlási sebessége a kapilláris átmérőjétől, ill. a 

hőmérséklettől? 

Milyen szárítási módszereket ismer? Jellemezze azokat a hőközlés és a transzportfolyamatok szerint! 

Ismertesse a szakaszos szárítás mérlegegyenleteit! 

Ismertesse a folyamatos szárítás mérlegegyenleteit! 

Mit nevezünk átviteli egységnek és átviteli egységmagasságnak, hogyan határozhatók meg és mire 

használhatók ezek az adatok? 

Ismertesse a szárítási folyamatokat Mollier-diagramon! 

Milyen transzportfolyamatok vezetnek egy anyag teljes megszáradásához? 

Mutassa be a szárítás kinetikáját, ismertesse a jellemző szakaszokat! 

Milyen berendezés segítségével határozható meg a szárítás sebessége? 

Hogyan határozható meg a szárítás időszükséglete? 

Mutassa be a visszakeveréses szárítást! Mutassa be a folyamatot Mollier-diagramon! 

Mit jelent, mikor használják a gázok nedvesítését? Jellemezze a folyamatot! Mutassa be a folyamatot 

Mollier-diagramon! 

Mikor indokolt többfokozatú melegítést alkalamzni a szárítás során? Mutassa be a folyamatot Mollier-

diagramon! 

Csoportosítsa a szárítóberendezéseket! Mi jellemzi a szakaszos és a folyamatos üzemű készülékeket? 

Ismertesse a porlasztva szárítókat! 

Ismertesse és jellemezze a különböző típusú porlasztókat! 

Választott példa segítségével mutasson be egy porlasztva szárítót! 

Ismertesse a fluidizációs szárítók jellemzőit! 

Ismertesse a pneumatikus szárítók jellemzőit! 
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Ismertesse a tálcás szárítók jellemzőit! 

Ismertesse a centrifugális szárítók jellemzőit! 

Ismertesse a dobszárítók jellemzőit! 

Ismertesse a szárítószekrényeket! 

Mi az alagútszárító? 

Jellemezze a vákuumszárítókat! 

Mutassa be és jellemezze a gázok szárítására alkalmas módszereket! 

Mutassa be és jellemezze a folyadékok szárítására alkalmas módszereket! 

Mutassa be és jellemezze a szublimációs és a fagyasztva szárítást! 

Milyen technológiákban indokolt a szárítás használata? 

Milyen technológiai fázisban és mire használják a szárítás műveletét? 

Jellemezze a szárítás során végbemenő transzportfolyamatokat és a köztük lévő kapcsolatokat! 
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1.6. Adszorpció (Szánya Tibor) 

1.6.1. Bevezetés 

Az adszorpciós műveletek az utóbbi húsz évben rendkívül látványos fejlődésen mentek keresztül, 

melynek főbb „hajtóerői” az alábbiak: 

 Nagytisztaságú anyagok előállítása 99–99,9999% m/m tisztaságban, optikailag tiszta anyagok 

előállítása; 

 Új adszorbensek, adszorbenstöltetek fejlesztése; 

 Új adszorpciós műveletek, készülékek fejlesztése; 

 Számítógépes irányítási módszerek elterjedése; 

 Numerikus matematikai módszerek alkalmazása a ciklikus, paraméterváltoztatásos műveletek 

számítása területén. 

Tekintsük példaként a preparatív folyadékkromatográfia fejlődését az elmúlt évtizedben: 

A vegyészmérnöki gyakorlatban az elmúlt évtizedben új feladatként jelentkezett a közeli fizikai, 

fizikai-kémiai tulajdonságú anyagok elválasztásának megoldása. Ezen anyagok (izomerek, optikai 

izomerek) elválasztása a hagyományos vegyipari műveletekkel (rektifikáció, folyadék–folyadék 

extrakció, folyadék–szilárd extrakció, kristályosítás stb.) nem lehetséges, mivel a szétválasztáshoz 

szükséges egyensúlyi egységek száma (NTP = Number of theoretical plates = Elméleti tányérszám) 

100-nál is nagyobb lehet. Ekkora elméleti tányérszámot a hagyományos vegyipari műveleti 

egységekben műszakilag igen nehéz megvalósítani, másrészt megvalósítás esetén a berendezések 

nehezen és gazdaságtalanul üzemeltethetők. 

Az elméleti tányérszám 102–105 értékű lehet olyan adszorbenssel töltött nyugvóréteges 

berendezésekben, ahol az aktív töltet szemcseméretét 5–200 μm értékig csökkentjük. Ezek a 

berendezések (folyadékadszorpciós-berendezés, folyadékkromatográf stb.) alkalmasak a fenti 

elválasztási fokozatok megoldására. (Az adszorpciós műveletek rendkívüli hatásosságát abban kell 

keresnünk, hogy a töltetek fajlagos felülete 100–1000 m²/g nagyságrendű és a szeparációt elősegítő 

belső pórusszerkezettel rendelkeznek.) 

Ezen fejezetben az adszorpciós műveletek közül a frontális és elúciós adszorpciót, szimulált 

mozgóréteges folyadékkromatográfiát, nyomás- és hőmérséklet-változtatásos adszorpciót, fluidizációs 

adszorpciót, valamint az adszorbenstöltet regenerálásának műveleti megoldásait tárgyaljuk bővebben. 

A könyvfejezet megírásánál az igen jelentős szakirodalomból (Wankat, 1986; Guiochon et al., 2006; 

Storti et al., 1993) munkáit emeljük ki, a Veszprémi Vegyipari Egyetem nappali tagozatos 

vegyészmérnöki- és szakmérnöki jegyzetei mellett (Marton et al., 2002; Szánya és Hanák, 1991; 

Szánya és Hanák, 2001; Szolcsányi és Szánya, 1992). 

1.6.2. Adszorpciós jelenségek 

Az adszorpció a szilárd testek külső és belső felületein történő anyag- (komponens-) megkötődés 

fluidumból (gáz, gőz, folyadék, szuperkritikus fluidum). A különböző szilárd–fluid fázisok érintkezési 

felületén a határrétegben megváltozik az anyag (komponens) koncentrációja a fázisok belsejéhez 

képest. Azt az anyagot (komponenst), amely megkötődött a szilárd anyag külső, ill. belső felületén, 

adszorptívumnak nevezzük. Míg a szilárd anyag elnevezése adszorbens. Az adszorptívumot és az 

adszorbenst együtt adszorbeátumnak nevezzük. 

Kétféle adszorpciót különböztetünk meg. Reverzibilis (fizikai) az adszorpció, ha minden 

hőmérséklethez, nyomáshoz, koncentrációhoz adott adszorbeált mennyiség tartozik, akár kis 

koncentrációtól (nyomástól) haladunk a nagyobb koncentrációk (nyomások) irányába, akár a nagyobb 

koncentrációktól (nyomásoktól) kisebb koncentrációkig, ill. nyomásokig. 



294 Vegyipari műveletek II. Anyagátadó műveletek és kémiai reaktorok 

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

Irreverzibilis (kémiai) az adszorpció, ha a szilárd felületen kémiai reakció játszódik le, melynek 

következtében az adszorpciós egyensúly nem megfordítható, irreverzibilis. 

Az adszorpciós egyensúlyokat gázok (gőzök) adszorpciójakor a hőmérséklet, nyomás, koncentráció 

jelentősen befolyásolja, míg folyadékfázisból történő adszorpció esetén a nyomás hatása gyakorlatilag 

elhanyagolható, viszont a koncentráció és hőmérséklet hatása jelentős. 

1.6.3. Adszorpciós egyensúlyok 

Az adszorpciós egyensúly a szilárd fázis (adszorbens) és a fluidum komponensei (adszorptivum) 

hosszan tartó érintkezése után alakul ki és dinamikus jellegű. Ez azt jelenti, hogy a szilárd anyag 

felületén megkötött anyag (komponens egy része) hőmozgás következtében deszorbeálódik a 

felületről, miközben más anyagok (komponensek) adszorbeálódnak. Abban az esetben, ha időegység 

alatt ugyanannyi molekula deszorbeálódik a felületről, mint amennyi adszorbeálódik, akkor beáll az 

adszorpciós egyensúly. Az adszorpció során hő szabadul fel, melyet adszorpciós hőnek nevezünk. Az 

adszorpciós hőt az adszorbens tömegére, ill. felületegységére vonatkoztatjuk. Gőzök adszorpciójakor a 

felszabaduló adszorpciós hő hozzávetőlegesen a kondenzációs hővel (párolgáshővel) azonos, melyet 

adszorpció eseten el kell vonni az adszorbensről, míg deszorpció esetén hőközlés szükséges. Kis 

molekulatömegű gázok adszorpciójakor nincs jelentős adszorpciós hő (heatless adsorption). Az 

adszorpciós hőnek van integrális és differenciális értéke is. 

Az adszorpciós egyensúlyok termodinamikai leírására több elmélet ismert. Elsőként a Gibbs-féle 

adszorpciós egyensúlyi izotermát említhetjük meg, melyet a szerző folyadékok felületén történő 

anyagfelhalmozódásra dolgozott ki. 

A ma is talán leggyakrabban alkalmazott adszorpciós egyensúlyi izoterma egyenlet termodinamikai 

levezetése Langmuir nevéhez köthető, aki az adszorbens felületen gázfázisú adszorpció esetén 

legfeljebb egy molekularéteget (monomolekuláris réteget) vett figyelembe. Langmuir dinamikus 

adszorpciós egyensúlyt tételezett fel, továbbá egyensúlyi állapotban egyenlőnek tekintette az 

adszorpció és a deszorpció sebességét. 

Az elméletet folyadék–szilárd fázisérintkeztetés területen is alkalmazzák. Tekintsünk példaként 

egykomponensű adszorpciót, az i-edik komponens megkötődését folyadékfázisból a szilárd anyag 

felületén, melyre az alábbi Langmuir-féle adszorpciós egyensúlyi izoterma érvényes: 

ii

ii
i

cb

ca
q




1
, (1.6.1) 

ahol qi az i-edik komponens koncentrációja az adszorbensfázisban, (mol i/kg adszorbens), 

  ci az i-edik komponens koncentrációja a folyadékfázisban, (mol i/m3 folyadék), 

  ai a Langmuir-egyenlet állandói, (m3 folyadék/kg adszorbens), 

  bi a Langmuir-egyenlet állandói, (m3 folyadék/mol i), 

A Langmuir adszorpciós egyensúlyi izoterma ci=0 helyen vett deriváltja 









 i

i

i a
dc

dq
, melyet 

adszorpciós megoszlási hányadosnak nevezünk. (A szakirodalomban gyakran jelölik a megoszlási 

hányadost Ki -vel is.) 

A Langmuir adszorpciós egyensúlyi izoterma határértéke 
S
i

i

i q
b

a
  nagy koncentrációknál (ci>>0), 

melyet telítési koncentrációnak nevezünk ( S
iq ). 

A Langmuir adszorpciós egyensúlyi izoterma több komponens (i=1, 2) esetén az alábbi általános 

egyenlettel írható le: 



1.6. Adszorpció 295 

© Szánya Tibor, BME www.tankonyvtar.hu 




ii

ii
i

cb

ca
q
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. (1.6.2) 

Két komponensre (i=1 és 2) kifejtve: 

2211

11
1

1 cbcb

ca
q


 , (1.6.3) 

2211

22
2

1 cbcb

ca
q


 . (1.6.4) 

Az a1/a2 hányadost adszorpciós szelektivitásnak nevezzük és (α1,2) görög betűvel jelöljük. A fenti 

kétkomponensű kompetitív Langmuir adszorpciós egyensúlyi izoterma akkor használható jól az 

egyensúlyok leírására, ha 
sq

b

a

b

a


2

2

1

1 , azaz a két komponens adszorpciós telítési kapacitása egyenlő. 

Későbbi tudományos vizsgálatok bizonyították, hogy az adszorbens felületen több molekularéteg is 

elhelyezkedhet (polimolekuláris adszorpciós réteg). Az ún. BET adszorpciós egyensúlyi izoterma az 

előbbi feltételezésen alapul, maga az elnevezés a szerzők Brunauer, Emmett és Teller nevének 

rövidítéseként ismert a szakirodalomban. 

Megemlíthetjük még az adszorpciós egyensúlyi izotermák területén a Freundlich-féle izotermát, 

valamint a Polányi-féle adszorpcióspotenciál-elméletet. 

Az adszorpciós műveletek tárgyalásánál négyféle adszorpciós izoterma-típust fogunk felhasználni 

(1.6.1. ábra). 

Kedvező adszorpció: 

0
i

i

dc

dq
, (1.6.5) 

0
2

2


i

i

dc

qd
. (1.6.6) 

Kedvezőtlen adszorpció: 

0
i

i

dc

dq
, (1.6.7) 

0
2

2


i

i

dc

qd
. (1.6.8) 

A „kedvező”, „kedvezőtlen” alakú adszorpciós izoterma elnevezés abból ered, hogy a lépcsős 

koncentrációfüggvény alakja, az adszorpciós front a nyugvóréteges adszorpciós oszlopban történő 

elmozdulás során állandó alakú marad-e (kedvező), vagy elnyúlik (kedvezőtlen). (Lásd bővebben az 

1.6.7.1. Frontális adszorpció fejezetben!). 

Szigmoid izotermák: inflexiós pont előtt kedvező, utána kedvezőtlen típus, ill. inflexiós pont előtt 

kedvezőtlen, utána kedvező típus. (A szigmoid adszorpciós, ioncserés izotermák a nagytisztaságú 

anyagok (99,999 % m/m) előállításakor fontosak számunkra, például az ún. adszorpciós-ioncserés 

paraméteres szivattyúzási eljárások esetén!) 
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 a) b) c) d) 

1.6.1. ábra. Adszorpciós izotermák: a) kedvező, b) kedvezőtlen, c) kedvező-kedvezőtlen, d) 

kedvezőtlen-kedvező típusok 

1.6.4. Adszorpciós folyamatok sebessége 

Az adszorpciós folyamatok egy komponens adszorpciója esetén is több egymást követő 

részfolyamatból állnak: 

 külső diffúzió a Nernst-féle határrétegben, 

 belső diffúzió a makro-, mezo-, mikropórusokban (makropórus-átmérő >200 nm, mezopórus 

átmérő 1,5–200 nm, mikropórus átmérő 0,3–1,5 nm), 

 adszorpciós megkötődés a szilárd fázis felületen van der Waals erőkkel (diszperziós-, 

orientációs-, indukciós dipólus kölcsönhatások fizikai adszorpció esetén). 

Ezek közül a leglassúbb részfolyamat határozza meg a folyamat sebességét. Ennek megfelelően 

beszélhetünk külső diffúziós gátlású, illetve belső diffúziós gátlású adszorpcióról. 

A deszorpció során, melyet nyomás-, hőmérséklet-, illetve koncentrációváltoztatással hozhatunk létre 

a komponens deszorpciója a fentiekkel ellentétes irányban, illetve sorrendben megy végbe. Gázok 

(gőzök) deszorpciójakor a hőmérséklet, nyomás, koncentráció változtatását alkalmazhatjuk, míg 

folyadékfázisú deszorpció esetén a koncentráció és a hőmérséklet hatása jelentős, a nyomásváltoztatás 

hatása elhanyagolható. 

1.6.5. Adszorbensek 

Legfontosabb ipari adszorbensek az aktív szén, szilikagél, aktív alumínium-oxid, polimer 

adszorbensek, királis kromatográfiás töltetek stb. Az adszorbensek pórusszerkezete (makro-, mezo- és 

mikropórusok), pórustérfogata és fajlagos felülete, valamint a szemcseméret és szemcseméret-eloszlás 

igen lényeges az ipari felhasználás szempontjából. 

1.6.5.1. Aktív szén 

Az aktív szén pórusos szerkezetű, apoláris, nagy fajlagos felületű szilárd anyag. Fajlagos felülete 600–

1500 m2/g nagyságrendű lehet. Pórustérfogatuk 0,3–2 cm3/g. Előállítása széntartalmú anyagokból (fa, 

szén, csonthéjas növénymaradékok, csont stb.) lehetséges. 

Az elszenesedési folyamat során alakul ki a szén pórusos szerkezete, a gyártás során vízgőzös 

aktiválást, illetve kémiai aktiválásokat is alkalmaznak. Az aktív szén pórusméretét a felhasználás 

függvényében alakítják ki, pl. gázszeparációs célokra molekulaszűrő szenek esetében 0,3–1,5 nm 

méretben kedvező a pórusméret, míg folyadékok tisztítására nagyobb pórusméretű, 20–100 nm aktív 

szeneket állítanak elő. 

1.6.5.2. Aktív alumínium-oxid 

Az aktív alumínium-oxid adszorbenst timföldből állítják elő termikus kezeléssel, melynek során 

különböző módosulatú α, β, γ alumínium-oxidok alakulnak ki. 
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Az alumínium-oxid adszorbens poláris felületű (savas, lúgos), fajlagos felülete 50–200 m2/g, 

mikropórus 1–2 nm, mikropórus térfogat 0,1–0,15 cm3/g, makropórus 10 nm, makropórus-térfogat 

0,3–0,4 cm3/g. 

Az alumínium-oxid adszorbenseket gyakran állítják elő a timföldgyártásnál nyert alumínium-hidroxid 

csapadékból, melyet vákuumdobszűrővel választanak le a nátrium-hidroxid-, nátrium-aluminát-

oldatból. Az alumínium-hidroxid csapadék felületén nátrium-hidroxidot is tartalmaz, melyet vizes 

mosással lehet eltávolítani. Az alumínium-hidroxid különböző kristálytani módosulatok keveréke 

lehet: 

 Gibbsit (hidrargillit)  α–Al(OH)3 

 Bayerit    β–Al(OH)3 

 Böhmit    α–AlO(OH) 

 Diaszpor   β–AlO(OH) 

Az alumínium-hidroxid keveréket izzítva, az 1.6.1. táblázat szerinti alumínium-oxid kristálytani 

módosulatok kialakulása várható. A bayeritből és a gibbsitből bőhmit alakul ki, majd 400–800 °C-on 

γ-alumínium-oxid, ha 1 bar-nál nagyobb nyomáson, nedves levegőben, 1 K/min-nél nagyobb izzítási 

sebességgel kezelünk 100 μm-nél nagyobb szemcséket (a) változat) kapunk. 

A fajlagos felületnek maximuma van 400 °C-on (kb. 350 m2/g). A hőmérsékletet 500 °C-ig növelve a 

fajlagos felület körülbelül 250 m2/g, 600 °C-on pedig körülbelül 200 m2/g-ra csökken. 

Tiszta bayerit esetén kisebb izzítási sebességet (<1 K/min) választva juthatunk el a finom szemcsés -

alumínium-oxid termékig (b) változat). 

Az alumínium-oxid felületi adszorpciós aktivitása tekintetében heterogénebb, mint a szilikagél. Az 

alumínium-oxidon ugyanis erős elektronakceptor és elektrondonor jellegű centrumok is találhatók. Az 

alumínium-oxidok aktivitását, (víztartalmát I=0, II=3, III=6, IV=10, V=15 % m/m) a Brockmann-féle 

színindikátor-vizsgálattal mérhetjük. 
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1.6.1. táblázat. Alumínium-oxid adszorbens gyártása, kristálytani módosulatok 

 

1.6.5.3. Szilikagélek 

Az ipari adszorpciós műveletekben gyakran szilikagél töltetet alkalmaznak adszorbensként. A 

szilikagél enyhén savas kémhatású, poláris adszorbens (fajlagos felület 100–800 m2/g, pórustérfogat 

0,3–2 cm3/g, pórusméret 2–20 nm, szemcseméret 5–200 µm), mely felületén a termikus kezeléstől 

függően szilanol (-SiOH), illetve sziloxán (-Si-O-Si) csoportokat tartalmaz. 

A szilikagélek termikus kezelésekor három hőmérséklet-tartományt kell figyelembe vennünk. 

Fizikailag kötött víz eltávolítása (dehidratáció): Szobahőmérsékleten vákuumban, ill. kezeléssel 

115 °C-on vákuumban a fizikailag kötött víz csak részlegesen távozik el. A mikropórusokban kötött 

vizet 150–200 °C-on többórás kezelés után lehet eltávolítani vákuum alkalmazásával. A 

szilanolcsoportok felületi koncentrációja 6–8 µmol/m2 szilikagél. 

Reverzibilis sziloxánképződés (dehidroxileződés) 200–400 °C-on megy végbe, de 450–500 °C-os 

kezeléseket is alkalmaznak. 

600–1100 °C között a szilikagél szinterelődik, a fajlagos felület jelentősen lecsökken. 
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1.6.5.3.1. Módosított felületű szilikagélek 

A szilikagél-felület különböző kémiai módszerekkel módosítható. A polaritás csökkentésével például 

apoláris, ún. fordított fázisú tölteteket hozhatunk létre. Az alábbiakban egy jól ismert kémiai kezelést 

mutatunk be. 

A termikusan előkezelt, szilanol- (-Si-OH) csoportokat tartalmazó szilikagélt mono-, di- és trifunkciós 

szilánokkal lehet kezelni szerves oldószerben. 

SiOH + Si Xn R4-n → Si – (OSi Xn-1 R4-n) + HX, (1.6.9) 

ahol X – alkoxi vagy halidcsoport, 

  R – alkil vagy szubsztituált alkilcsoport, 

  n=1 monofunkciós, n=2 difunkciós, n=3 trifunkciós szilán. 

A monofunkciós szilánok reakciója jól reprodukálható, gyors HPLC kinetikájú adszorbenst 

eredményez. Difunkciós szilán esetén már lehetséges olyan reakció is, amikor a reakció végén 

kémiailag nem reagált X marad a felületen. Trifunkciós szilán esetében egyre több és több X halid- 

vagy alkoxicsoport marad reagálatlanul a felületen. 

Gyakran alkalmazunk szililezőszerként bidentát szilánt is. 

, (1.6.10)

 

ahol X alkoxi- vagy halidcsoport, 

  Y –O– vagy –CH2–CH2– lánc. 

Ebben az esetben a kémiai reakció kémiailag homogénebb felületet eredményez. 

A szililezett felületű szilikagélhez kapcsolhatjuk azokat a funkciós csoportokat, amelyek például 

fordított fázisként (egyenes láncú C4, C8, C12) használhatók vagy affinitáskromatográfiai töltetként 

izomerek – optikai izomerek elválasztását teszik lehetővé. 

 

(1.6.11) 
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(1.6.12) 

L-fenilalanin helyett egyéb L-aminosavakat is használhatunk, például L-prolint, L-hidroxiprolint stb., 

mely tölteteket vizes közegben, Cu(II) szulfát jelenlétében L- és D- aminosavak (optikai izomerek) 

elválasztására használhatunk fel. 

A kötött fázisú szilikagélgyártás esetében az alábbi szempontokat kell figyelembe venni: 

Szilikagél: 

beszerzési forrás, 

fajlagos felület, 

átlagos pórusméret és pórusméret -eloszlás, 

átlagos szemcseméret és szemcseméret -eloszlás, 

szerves és szervetlen szennyezők (nyomelemek), 

előállítási mód, 

szabályos vagy szabálytalan szemcsék, 

finom szemcsék jelenléte. 

Szilikagél-előkezelés: 

termikus kezelés, 

hidratáció foka, 

szilanoltípusok és eloszlásuk. 

Szilánreagens: 

tisztaság, 

maradó polimer, 

mono-, di- vagy triszilán, 

alkoxi- vagy klórszilán, 

oldallánc (C4, C8, C18). 

Kémiai kötés: 

szolvens és tisztasága, 

oldószer víztartalma, 

kötési technika, 

maradó szilanol, típus és eloszlás, 

maradó szilanolcsoportok eltávolítása (end-capping). 
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A következőkben néhány szilikagél-modifikálással létrehozott adszorbenst ismertetünk: 

 

Oktadecil 

 

Oktil 

 

Hexil 

 

Butil 

 

Feniletil 

 

Cianopropil 

 

Diol 

Szilikagél alapú királis fázisok: 

 Aminopropil szilikagélhez kötött 3,5-dinitrobenzoil-fenilglicin, П–akceptor, 

Aminosav (R) vagy (S) konfigurációjú; 

 Aminopropil szilikagélhez kötött 3,5-dinitrobenzoil-leucin, П–akceptor, 

Aminosav (R) vagy (S) konfigurációjú; 

 C11 borítású szilikagélhez kötött N-2-naftil-alanin, П–donor, 

(R) vagy (S) konfigurációjú. 

Igen korszerű királis tölteteket fejlesztettek ki szilikagél hordozóra felvitt cellulóz-, ill. 

amilózrétegek alkalmazásával („kéreg” típusú gyors kinetikájú töltetek) az alábbiak szerint (1.6.2. 

ábra): 

 Szilikagél hordozóra felvitt cellulóz trisz(3,5-dimetil-fenil-karbamát), 

 Szilikagél hordozóra felvitt cellulóz trisz(4-metil-benzoát), 

 Szilikagél hordozóra felvitt amilóz trisz(3,5-dimetil-fenil-karbamát), 

 Szilikagél hordozóra felvitt amilóz trisz((S)-α-metil-benzil-karbamát). 

Si (CH2)17CH3

Si (CH2)7CH3

Si (CH2)5CH3

Si (CH2)3CH3

Si CH2CH2

Si CH2CH2CH2C N
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1.6.2. ábra. Szilikagél, cellulóz, amilóz alapú királis töltetek 

1.6.5.4. Zeolitok 

A zeolitok alkáli, illetve alkáliföldfém tartalmú alumino-szilikátok. Többféle kristálytani módosulatuk 

ismert, A, X, Y stb. típusok. Az A típusú zeolitok ún. „ablak” átmérője ioncserével módosítható 

(például Cs, Na, K, Ca, Mg stb. ioncsere), így állítható elő pl. oxigén és nitrogén szétválasztására 

alkalmas szelektív töltet a hozzávetőlegesen 0,3–0,5 nm átmérőtartományban. A zeolitok igen jelentős 

ipari alkalmazása a víz-, szennyvíztisztítás. Az X és Y típusú zeolitokat elsősorban a katalitikus 

folyamatokban alkalmazzák. 

A zeolitadszorberek fajlagos felülete a kristálytípustól és -előállítástól függően 50–500 m2/g, 

pórustérfogatuk 0,1–0,5 cm3/g, szemcseméretük 3–100 μm, a mikropórusok átmérője 0,3–1,3 nm. 

Chiralcel OD-H, OD Cellulóz trisz(3,5-dimetil-
fenil-karbamát)

5 μm, 20 μm

Chiralpak IB Cellulóz trisz(3,5-dimetil-
fenil-karbamát)

5 μm                           oldószerállóbb polimerizáció

Chiralcel OJ Cellulóz trisz(4-metil-benzoát)

20 μm

Chiralpak AD Amilóz trisz(3,5-dimetil-
fenil-karbamát)

20 μm

Chiralpak IA Amilóz trisz(3,5-dimetil-
fenil-karbamát)

5 μm                            oldószerállóbb polimerizáció

Chiralpak AS Amilóz trisz((S)--metil-benzil-
karbamát)

5 μm
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1.6.5.5. Polimer töltetek 

A leginkább alkalmazott polimer töltetek sztirol–divinil-benzol alapúak, de több új polimer töltetet is 

kifejlesztettek az elmúlt években (pl. polimetakrilát, poliaromás, akril-észter, brómozott polisztirol, 

stb.). Az adszorbereket polimerizációra alkalmas, telítetlen szerves molekulákból állítják elő 

gyöngypolimerizációval. A monomerek egy- vagy többfunkciósak lehetnek. Egyfunkciós például a 

sztirol és az etil-benzol, kétfunkciós a divinil-benzol. A polimergyöngy minősége a térhálósságtól 

függ. A legutóbbi fejlesztésű adszorbensek divinil-benzol-tartalma 5–20% m/m, mely kedvező 

térhálósságot biztosít. Az adszorbenseket szabályozott pórusmérettel állítják elő, ami úgy lehetséges, 

hogy a polimerizációt a megfelelő pillanatban befagyasztják, és a maradék monomert az 

adszorbensből oldószeres extrakcióval távolítják el. Jellemző adatok: fajlagos felület 100–1000 m2/g, 

átlagos pórusátmérő 10–50 nm, szemcseméret 20–500 μm, pórustérfogat 0,5–1,5 cm3/g. 

1.6.6. Adszorbensvizsgálatok 

1.6.6.1. Adszorbenstöltetek műszeres analitikai vizsgálata 

Az adszorbens tölteteket (adszorbensek) sokszor igen hosszadalmas és költséges analitikai-kémiai 

módszerekkel, drága műszerekkel kell vizsgálnunk, melyek a teljesség igénye nélkül az alábbiak: 

 higanyporoziméter; 

 BET-felületmeghatározás; 

 BET-pórusméret-eloszlás mérése; 

 derivatográfia; 

 dielektromosállandó-mérés; 

 mikroszkópok (pásztázó elektronmikroszkóp, transzmissziós elektronmikroszkóp); 

 szemcseméret-eloszlások mérése; 

 szemcseszilárdság mérése. 

1.6.6.2. Adszorbenstöltetek felületi kémiája 

Az adszorpciós szétválasztások során az alábbi felületi erők, jelenségek hatásait kell figyelembe 

vennünk: 

 elektromos erők; 

 induktív effektusok; 

 dipol-dipol interakciók; 

 hidrogénkötés; 

 hidrofób kötés; 

 rezonanciainterakciók stabilizációi; 

 Van der Waals-erők; 

 strukturális merevség, konformációs flexibilitás; 

 szterikus interferencia, méret, orientáció, csoportok térbeli helyezkedése; 

 oldhatóság; 

 pKa-különbségek – ionizációkiterjesztés (pKa a Ka disszociációs állandó 10-es alapú 

logaritmusának abszolút értéke); 



304 Vegyipari műveletek II. Anyagátadó műveletek és kémiai reaktorok 

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

 megoszlásikoefficiens-differencia; 

 ligandumképződés; 

 hőmérséklet. 

1.6.6.3. Adszorpciós töltetek minősítése, elméleti tányérszám (NTP), elméleti tányérmagasság (HETP) 

kísérleti meghatározása 

A szilárd szemcsés (5–1000 μm szemcseátmérő) adszorbens töltése az adszorpciós oszlopba 

különböző műszaki megoldásokkal lehetséges: 

 száraz töltés vibrációval, súlyterheléses ejtő vibrációval; 

 nedves töltés szuszpenzió formájában. 

A nyugvóréteges adszorbenstöltet tömörítését az oszlopban különböző módszerekkel hozhatjuk 

létre, elsősorban rugalmas anyagú töltetek esetén: 

 radiális tömörítés rugalmas falú oszlopban; 

 axiális tömörítés dugattyú alkalmazásával. 

A folyadék, ill. gáz- (gőz-) fázisok eloszlatására a nagy átmérőjű adszorberekben különleges 

fáziselosztókat, illetve gyűjtőket kell beépíteni: 

 A töltet szemcseméreténél kisebb pórusú szűrők, szűrőszövetek; 

 Mechanikai csatorna–lyuk kombinációjú fluidumelosztók, illetve -gyűjtők. 

A nyugvóréteges adszorpciós oszlopot áramlástani szempontból a tartózkodási-idő eloszlás 

vizsgálatoknál megismert módszerekkel jellemezhetjük. 

A műveleti egység bemenetén például Dirac-δ impulzus szerint nem adszorbeálódó jelzőanyagot 

adagolunk, majd a kimeneten regisztráljuk a Dirac-δ impulzusból kapott „deformált” görbét 

(tartózkodási-idő sűrűségfüggvénye, 1.6.3. és 1.6.4. ábrák). 

A Dirac-δ impulzus „deformációját” külső és belső diffúziós, szabad- és kényszerkonvekciós 

hatások okozzák. 

A nyugvóréteges adszorpciós oszlopban felvett tartózkodási idő sűrűségfüggvénye nem csupán az 

adszorpciós töltetet jellemzi, hanem a készülék egészét: 

 bemérő rendszer; 

 csövek; 

 felső fluidumelosztó; 

 adszorbenstöltet; 

 alsó fluidumgyűjtő; 

 csövek; 

 detektorok. 

A tartózkodási idő sűrűségfüggvényét a momentumok módszerével értékelhetjük: 
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1.6.3. ábra. Tartózkodási-idő sűrűségfüggvényének kísérleti meghatározására szolgáló készülék 

vázlata 

 

1.6.4. ábra. Tartózkodási-idő sűrűségfüggvényének értékelése 

A tartózkodási-idő sűrűségfüggvényének első momentuma: 
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. (1.6.13) 

Az egyenlet jelölései a következők: 

 L töltet hossza (m), 

 ε a jelzőanyag molekulamérete által megadható teljes porozitás, melyet az alábbiakban 

részletezünk: 

Az oszlop szilárd adszorbenssel van töltve, nem tölti ki a teljes térfogatot. Az oszlopot 

jellemezhetjük az összes porozitással, mely: 

PT   , (1.6.14) 

ahol   az összes porozitás (m3/m3), 

 T  a töltet szemcséi közötti szabad térfogat (m3/m3), 

 P  a töltet belső porozitása (értéke függ a jelzőanyag molekulaméretétől) (m3/m3), 

mikromezomakroP  
 (1.6.15) 



306 Vegyipari műveletek II. Anyagátadó műveletek és kémiai reaktorok 

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

 v lineáris sebesség (m/s), 
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 , (1.6.16) 

ahol BV
.

 térfogati sebesség, (m3/s), melyet a továbbiakban Bf-vel jelölünk, 

  fA  a cső keresztmetszete (m2), 

  r  a cső sugara (m), 

  K  megoszlási hányados (mol/cm3 adszorbens)/(mol/cm3 folyadék), 

  c  jelzőanyag-koncentráció (mol/cm3), 

  t  idő (s). 

A tartózkodási-idő sűrűségfüggvényének második centrális momentuma: 
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 (1.6.18) 

ahol DK  keveredési tényező (m2/s), 

  r  szemcse sugara (m), 

  D   belső diffúziós állandó (m2/s), 

  f,F  folyadékkoncentrációval kifejezett külső komponensátadási tényező (m/s). 

Ha az adszorpciós hatásokat elhanyagoljuk és a külső diffúziós, belső diffúziós tagokat nem vesszük 

figyelembe, akkor 
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. (1.6.19) 

A 1.6.4. ábra alapján gyors grafikus értékelést is végezhetünk, szimmetrikus Gauss-görbét feltételezve 

HETP
NTP

2
LtR 











. (1.6.20) 

A háromszögelési módszer alapján az abszcissza metszéspontja 4ζ, míg tR a csúcsmaximumhoz 

tartozó idő (1.6.4. ábra). 

Az elméleti tányérmagasság áramlási sebességtől való függését az 1.6.5. ábra szerint a van Deemter-

egyenlet (1.6.21) írja le: 
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1.6.5. ábra. Az elméleti tányérmagasság és a mozgófázis áramlási sebessége közötti összefüggés 

vC
v

B
A d

d
d HETP  (m), (1.6.21) 

ddd CBA 2HETPmin   (m), (1.6.22) 

dd CBv /min   (m/s). (1.6.23) 

A van Deemter-egyenlet állandói: 

 pd dA 2  az örvénydiffúziós koefficiens (m), 

 Bd  diffúziós tag, axiális diffúzió (m2/s), 

 Cd  kinetikai tag (s). 

A HETP versus lineáris sebesség görbék lefutása különböző szemcseméretű töltetek esetén látható az 

1.6.6. ábrán. Az 1.6.6. ábra szerint dp=10 μm szemcseméret esetén 0,6–12 cm3/cm2min folyadék-

sebességnél a HETP~20 μm. Ha dp=40 m, akkor a HETP minimális értéke kb. 100 μm. Ha 

dp=100 μm, akkor a 0,6–12 cm3/cm2min intervallumban a HETP=200 μm minimumról HETP=800 μm 

értékig növekszik. A diagram jól érzékelteti a szemcseméret fontosságát az adszorpciós elválasztás 

szempontjából. 

 

1.6.6. ábra. HETP-sebesség-szemcseméret görbék 
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1.6.7. Az adszorpciós műveletek csoportosítása 

Fázisok mozgása szerint: 

 Szilárd fázis: – nyugvó réteg 

   – mozgó réteg 

   – fluidizált réteg 

 Fluid fázis: – mindig mozog 

Fázisérinkeztetés módja szerint: 

   – differenciális 

   – integrális 

Üzemvitel szerint: 

   – szakaszos 

   – félfolyamatos 

   – folyamatos 

Változtatott paraméter szerint: 

   – nyomás 

   – hőmérséklet 

   – koncentráció 

   – elektrokémiai potenciál 

   – mágneses térerősség 

Paraméterváltoztatás módja szerint: 

   – lépcsős függvény 

   – Dirac- függvény 

   – négyszöghullám függvény 

Paraméterváltoztatás helye szerint: 

   – műveleti egység palástja 

   – műveleti egység be- és kilépő felületei 

Üzemmód szerint: 

   – zárt terű (csak gázok esetén értelmezhető) 

   – nyitott terű. 

A fenti csoportosításba könnyen beleilleszthető a frontális, elúciós adszorpció, a szimulált 

mozgóréteges folyadékkromatográfia, a nyomás- és hőmérséklet-változtatásos adszorpció stb. 

1.6.7.1. Frontális adszorpció 

Ha az előző fejezetben részletezett csoportosítást alkalmazzuk, akkor a frontális adszorpció 

nyugvóréteges, differenciális fázisérintkeztetésű művelet. A frontális adszorpció szükségképpen 

félfolyamatos üzemvitelű és koncentrációváltoztatást alkalmazunk lépcsős függvény szerint a műveleti 

egység belépő felületén. 

Tételezzük fel példaként, hogy az „i” komponenst folyadékból távolítjuk el adszorpcióval (lásd 1.6.7. 

és 1.6.8. ábrát), izoterm körülmények mellett. 

Az adszorbenst előzetesen tökéletesen regeneráltuk. Az „i” komponens, végighaladva az adszorbens 
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tölteten, megkötődik, majd az adszorbens kapacitásának kimerülése után áttör az adszorpciós 

oszlopon. Az áttörési görbe a z = H helyen felvett koncentráció-idő görbe (ci(H,t)), melyet a 1.6.9. 

ábrán láthatunk. 

Ha az adszorbenstöltet összes porozitása „ε” (lásd. 1.6.7.3. fejezetben leírtakat), az adszorpciós oszlop 

keresztmetszete Af és a feldolgozandó folyadék térfogati sebessége fB BV 
.

 állandó az idő és hely 

függvényében, akkor a következő (1.6.24) differenciálegyenletet írhatjuk fel az adszorpciós oszlopra: 
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Az axiális keveredést 




















2

2

z

c
D i

K   

elhanyagoltuk és feltételeztük, hogy a szilárd fázis átlagos „i” koncentrációja iq  az adszorbens 

szemcsében. Af az oszlop keresztmetszete, például D2π/4. 

Tételezzük fel, hogy kis térfogati sebességeknél a folyadék- és szilárd fázis az „i” komponensre nézve 

bármely z helyen és bármely t időpontban egyensúlyban van egymással (lokális, pillanatszerű 

egyensúly feltétele). A továbbiakban ezt egyensúlyi adszorpciónak nevezzük. 

Az adszorpciós egyensúlyi izoterma legyen az alábbi összefüggéssel megadva: 

)( ii cfq  . (1.6.25) 

Az egyensúlyi adszorpció feltétele alapján: 
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1.6.7. ábra. Nyugvórétegű adszorpció elvi folyamatábrája 
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1.6.8. ábra. Nyugvórétegű adszorpció ci(t,z) ábrázolása 

 

1.6.9. ábra. Nyugvórétegű adszorber áttörési görbéje 

Az (1.6.26)-ot átrendezve: 
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. (1.6.27) 

Írjuk fel a ci=(z, t) függvény teljes deriváltját (parciális deriváltakra érvényes láncszabály): 
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. (1.6.28) 

Az (1.6.25) egyenlet alapján mondhatjuk, hogy iq  legfeljebb ci-n keresztül függ z-től. Az (1.6.27) és 

(1.6.28) egyenletekből: 
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. (1.6.29) 

A megfigyelt ci koncentrációjú folyadékelem haladási sebessége (
icu ) az adszorbenstöltetben kisebb, 

mint a v0/ lineáris sebesség. A haladási sebességet az adszorpciós egyensúlyi izoterma ci helyen vett 

deriváltja határozza meg. 

Tekintsünk először egy olyan esetet, amikor az „i” komponens adszorpciós egyensúlya kedvezőtlen 

(1.6.10. ábra). Az (1.6.29) egyenletet ci szerint deriválva az alábbi összefüggést kapjuk: 
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1.6.10. ábra. Kedvezőtlen típusú adszorpciós egyensúlyi izoterma 
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. (1.6.30) 

Mivel 22 / ii dcqd  > 0, ezért 

0
idc

du
. (1.6.31) 

Ez azt jelenti, hogy a kis ci koncentrációjú folyadékelemek az adszorbenstöltetben gyorsabban 

haladnak, mint a nagyobb ci összetételű folyadékelemek. Tehát az adszorpciós front elnyúlik az 

adszorbenstöltet hossza mentén (1.6.11. és 1.6.12. ábrák), és az áttörési görbe (koncentrációváltozás az 

időben z = H helyen) sem éles. Arányos alakú adszorpciós frontok alakulnak ki a lépcsős 

koncentrációfüggvény-bemenetből. 

 

1.6.11. ábra. Arányos alakú adszorpciós frontok kialakulása 

 

1.6.12. ábra. Arányos alakú adszorpciós frontok kialakulása 

Kedvező adszorpciós egyensúly (1.6.13. ábra) esetén a 22 / ii dcqd  < 0, ezért 

0
idc

du
. (1.6.32) 
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Ebben az esetben a nagyobb ci koncentrációjú folyadékelemek haladnak gyorsabban, mint a kis ci 

összetételű folyadékelemek. Ennek következtében egy kezdeti, tetszőlegesen csökkenő ci(z,t0) 

koncentrációeloszlásból lépcsős függvény alakul ki megfelelően hosszú adszorpciós oszlopban 

(1.6.14., 1.6.15. ábra). Ezeket a frontokat élesedő, illetve állandó alakú adszorpciós frontoknak 

nevezzük. Az áttörési görbe alakja ebben az esetben lépcsős függvény lehet. 

 

1.6.13. ábra. Kedvező típusú adszorpciós egyensúlyi izoterma 

 

1.6.14. ábra. Élesedő adszorpciós frontok kialakulása 

 

1.6.15. ábra. Élesedő adszorpciós frontok kialakulása 
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lépcsős függvény haladási sebességét ( u  jelöli) az alábbi képlettel számíthatjuk: 

 
0

0

0

1
i

i

c

q
u







 . (1.6.33) 

A lépcsős függvény haladási sebességét nem az adszorpciós egyensúlyi görbe deriváltja, hanem az 

1.6.16. ábrán látható húr (differenciahányados) alapján számíthatjuk. 
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1.6.16. ábra. Kedvező típusú adszorpciós egyensúlyi izoterma, húrkoncentráció-differencia ábrázolás 

A lépcsős függvény bemeneti koncentráció szigmoid adszorpciós izotermák esetén az adszorpciós 

oszlopban olyan koncentrációfronttá alakul, amelynek arányos és állandó alakú része is van (Golden-

szabály). 

Az előbbieknek megfelelően az áttörési görbéken is az állandó alakú, illetve az arányos frontoknak 

megfelelő tartományok találhatók. 

1.6.7.1.1. Frontális egyensúlyi adszorpció számítása numerikus módszerrel 

Az adszorpciós műveletet leíró differenciálegyenletet az alábbi módszerrel oldhatjuk meg (véges 

differenciák módszere, STOP–GO algoritmus) k-komponensű rendszer esetén 
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Osszuk fel a kromatográfiás oszlopot hossza mentén J részre: 

LzJ  , (1.6.35) 

míg a műveleti időt (tm) számítsuk az alábbi képlettel: 

tItm  . (1.6.36) 

A továbbiakban 

kjic ,, és kjiq ,,  

jelentse a k-adik komponens folyadékfázisbeli, illetve szilárd fázisbeli koncentrációját 

tti   időben és zzj   helyen. 

Az 1.6.17. ábra alapján az alábbi mérleget írhatjuk fel: 

      kjifkjifkjifkjif qzAczAqzAczA ,,1,,1,,,, 11   

kjifkjif ctBctB ,,1,1,1   . (1.6.37) 

Legyen az Legyen az adszorpciós izoterma lineáris és az egyes komponensek adszorpcióját tekintsük 

függetlennek. Az adszorpciós megoszlási hányadost K-val jelöljük: 

kjikji qKc ,,,,   (1.6.38) 

kjikji qKc ,,1,,1   . (1.6.39) 

Átrendezés után: 
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A kezdeti feltétel: 
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nkJjic kji ,...,1100,,  . (1.6.41) 

Peremfeltétel: 

nkjIMiCc kkji ,...,100,0,,  , (1.6.42) 

IMtB f   minta térfogata, (1.6.43) 

kf CIMtB ,0  k-adik komponens mennyisége a mintában. (1.6.44) 

A fenti modell alapján az ún. véges differenciák módszerét (STOP–GO algoritmus) alkalmazva, 

számítógépi programot írhatunk, mellyel kiszámíthatjuk az adszorpciós front mozgását az adszorpciós 

oszlopban, illetve az ún. áttörési görbe számadatait is megkaphatjuk. 

 

1.6.17. ábra. Frontális egyensúlyi adszorpció számítása numerikus módszerrel 

1.6.7.2. Elúciós adszorpció 

Ha az 1.6.7. fejezetben részletezett csoportosítást alkalmazzuk, akkor az elúciós adszorpciós 

kromatográfia nyugvóréteges, differenciális fázisérintkeztetésű művelet. Félfolyamatos üzemvitelű és 

Dirac- tűfüggvény szerinti koncentrációváltoztatást alkalmazunk a műveleti egység bemenetén. 

Az előző fejezetben leírt matematikai analízis alapján kedvezőtlen, kedvező és lineáris adszorpciós 

egyensúlyi izotermák esetén az alábbi következtetéseket vonhatjuk le egyensúlyi adszorpció esetén. 

(Az adszorpciós oszlopból kilépő „deformált” Dirac-δ-tűfüggvény alakjából következtetni lehet az 

adszorpciós egyensúlyi viszonyokra!) (1.6.18. – 1.6.23. ábrák) 
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1.6.18. ábra. Kedvezőtlen adszorpciós egyensúlyi izoterma 

 

1.6.19. ábra. Kedvezőtlen adszorpciós egyensúly esetén kialakuló koncentrációhullám Dirac- 

bemeneti koncentrációfüggvény esetén 

 

1.6.20. ábra. Kedvező adszorpciós egyensúlyi izoterma 

 

1.6.21. ábra. Kedvező adszorpciós egyensúly esetén kialakuló koncentrációhullám Dirac- bemeneti 

koncentrációfüggvény esetén 

 

1.6.22. ábra. Lineáris adszorpciós egyensúlyi izoterma 
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1.6.23. ábra. Lineáris adszorpciós egyensúly esetén kialakuló koncentrációhullám Dirac- bemeneti 

koncentrációfüggvény esetén 

Kedvezőtlen adszorpciós egyensúly esetén a csúcs (koncentrációhullám) elején, a növekvő max0 ic  

tartományban a kis koncentrációk „sietnek” a dqi/dci deriváltak értékei miatt (1.6.29 egyenlet), míg 

0max ic  között lépcsős függvény alakul ki, melynek sebességét a húr iránytangense  maxmax / ii cq  

határozza meg. 

Kedvező adszorpciós egyensúly esetén a csúcs elején alakul ki lépcsős függvény, melynek sebességét 

a húr iránytangense  maxmax / ii cq  határozza meg, a csúcs másik oldalán pedig a csökkenő 0max ic  

koncentrációtartományban a dqi/dci deriváltaknak megfelelően elnyúlt „koncentrációhullám” alakul ki. 

Lineáris adszorpciós izoterma esetén a csúcs szimmetrikus (Gauss-görbe). Ekkor az (1.6.29) egyenlet 

a kromatográfiában megismert alakra hozható: 
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ahol Rt  retenciós idő, 0t  holtidő. 

1.6.7.3. Szimulált mozgóréteges folyadékkromatográfia 

A kétfázisú ellenáramú műveletek ipari megvalósítása szilárd és folyadékfázisok áramoltatása esetén 

(TMB, True Moving Bed) számos műszaki gondot okozott, ezért az 1960-as években egy új 

megoldást, a Simulated Moving Bed (SMB, szimulált mozgóréteges) műveletet fejlesztették ki a 

kutatók a preparatív folyadékkromatográfia (Preparative High Performance Liquid Chromatography, P 

HPLC) területén. 

Ezen berendezések, a nyugvóréteges oszlopok esetén, az időben és térben programozott 

betáplálásokat, valamint elvételeket számítógép irányítású automatika biztosítja. 

Az 1.6.24.–1.6.26. ábrák jelölései: 

 FVF   a szétválasztandó „A, B” elegy betáplálási (feed) térfogati sebessége (m3/s), 

 DVD   az I szegmensbe belépő deszorbens (desorbent) térfogati sebessége (m3/s), 

 EVE   az „A” komponens kilépő árama, extraktum (extract) térfogati sebessége 

(m3/s), 

 RVR   a „B” komponens kilépő árama, raffinátum (raffinate) térfogati sebessége 

(m3/s), 
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 SVS   friss oldószer (solvent) térfogati sebessége (m3/s). 

Az adszorbens oszlop (oszlopok) „A” és „B” komponensekre nézve szelektív töltetet 

tartalmaz(nak), mely(ek) az „A” komponenst erősebben, a „B” komponenst gyengébben köti(k). 

Ennek következtében megfelelően beállított áramlási sebességek és SMB esetén megfelelő kapcsolási 

(léptetési) idő (tk) esetén elérhetjük azt, hogy az „A, B” elegyet tiszta „A” és „B” komponensekre 

választhatjuk szét. 

Az I. szegmens szerepe az adszorbens regenerálása, II. és III. szegmensekben történik az „A” és „B” 

elválasztása, IV. szegmensben történik az eluens tisztítása. (Az értelmezést lásd bővebben az 1.6.7.3.2. 

fejezetben, másrészt érdemes megemlíteni az analógiát az egybetáplálásos, kéttermékes rektifikálással, 

illetve a folyadék–folyadék extrakcióval!) 

 

1.6.24. ábra. A mozgóréteges (True Moving Bed, TMB) adszorpció kromatográfia elvi folyamatábrája 

 

1.6.25. ábra. A szimulált mozgóréteges (Simulated Moving Bed, SMB) adszorpció elvi folyamatábrája 
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1.6.26. ábra. Négyoszlopos, nyitott eluenskörű SMB kapcsolási vázlata 

Alkalmazási területek: 

Az ipari méretű SMB-készülékekkel 90–99,9% m/m tisztaságú anyagokat lehet előállítani kedvező 

>90%-os kihozatallal, 0,1–5 kg hatóanyag/kg töltet/nap termelékenységgel, 0,1–1 m3 friss oldószer/kg 

hatóanyag eluens fajlagos felhasználás mellett. A termelékenység és eluens fajlagos értékei erősen 

függenek az adszorpciós szelektivitástól ( 5,21,1  A
B ). 

 Biotechnológia, Gyógyszeripar: 

  – antibiotikum-tisztítás 

  – vitamin-visszanyerés 

  – optikaiizomer-elválasztás 

  – aminosavak, lizin, glutaminsav 

  – betain-glicerin 

  – fenilalanin–NaCl 

  – glicerin–NaCl 

  – enzimek 

  – ciklosporin 

  – fermentáció 

  – fermentlevek tisztítása 

  – oldatok színtelenítése 

  – kationeltávolítás 

  – lágyítás 
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 Élelmiszeripar: 

  – fruktózdúsítás 

  – szennyezések eltávolítása 

  – színtelenítés 

  – hamumentesítés 

  – proteinek elválasztása 

 Hidrometallurgiai ipar: 

  – szelektív fém kinyerése 

  – stratégiai fémek visszanyerése 

  – fémek koncentrálása öblítővizekből 

 Szervetlen vegyipari: 

  – káliumsók 

  – korszerű műtrágya-előállítás 

  – sók tisztítása 

  – nagytisztaságú sók előállítása 

  – savak színtelenítése 

 Szerves vegyipar: 

  – petrolkémiai termelés, xilol, paraffin, krezol 

  – színtelenítés 

  – víztisztítás 

  – p-xilol tisztítása 

 Papíripar: 

  – színtelenítés 

 Cukoripar: 

  – színtelenítés 

  – hamumentesítés 

  – kationeltávolítás 

  – cukoroldat tisztítása 

  – ionkizárás 

  – fruktóz–glukóz elválasztás 

  – palatinóz–trehalóz elválasztás 

  – xilóz–arabinóz elválasztás 

  – oligoszacharidok elválasztása 

 Vízkezelés: 

  – sótalanítás-előkezelés 

  – sómentesítés-ioneltávolítás 

  – szennyvíz kezelése (háztartási, ipari) 
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1.6.7.3.1. A szimulált mozgóréteges folyadékadszorpció matematikai leírása 

A klasszikus vegyipari művelettan leírással (munkavonalak egyensúlyi diagramon) csak az ún. 

kétfázisú, ellenáramú mozgóréteges folyadék–szilárd adszorbereket lehet leírni. Ezek a módszerek a 

szimulált mozgóréteges folyadék–szilárd adszorberek (SMB) leírására csak kvázi-stacioner állapotban 

használhatók. A szimulált mozgóréteges folyadékadszorpció esetében a számításokat kizárólag 

numerikus matematikai módszerrel, számítógép felhasználásával végezhetjük el. 

A következő fejezetben ismertetjük a szimulált mozgóréteges folyadékkromatográf elméleti ciklusát, 

amelyben közölt analízis alkalmas az SMB-művelet paramétereinek beállítására. 

Az SMB-művelet paramétereit (F, D, E, R, S, tk) úgy kell beállítanunk adott geometriájú adszorpciós 

oszlopok, adszorpciós töltet, egyensúlyi jellemzők, hőmérséklet mellett, hogy kedvező 

terméktisztaság, termelékenység- és oldószer fajlagos értékeket kapjunk. 

A következő 1.6.7.3.2. fejezetben erősebben kötődő „A” és gyengébben kötődő „B” komponens 

esetén bemutatjuk a koncentráció-hely-idő függvényeket, melyek alapján értelmezhető az SMB 

elméleti ciklusa. 

1.6.7.3.2. A szimulált mozgóréteges adszorpciós készülék elméleti ciklusa 

Az elméleti ciklus értelmezéséhez tekintsük az 1.6.24.–1.6.28. ábrákat, melyek négy oszlopos zárt, 

illetve nyitott eluenskörű SMB-készülékre vonatkoznak. 

Induláskor az I., II., III., IV. adszorpciós oszlopok nem tartalmazzák sem a gyengébben kötődő B, sem 

az erősebben kötődő „A” komponenst. 

Az 1. folyadék áramoltatási periódus során az „F” betáplálással adott mennyiségű „A”, „B” elegyet 

viszünk a III. oszlopra, ahol a frontális adszorpció következtében a „B” „előresiet”, míg az „A” 

„lemarad” az adszorpciós tölteten. 

Az „R” raffinátumban „B” terméket kapunk, majd az 1. folyadék áramoltatási periódust befejezve 

megtörténik az 1. oszlop „mozgatás”, első léptetés: 

I. oszlop helyére II. oszlop 

II. oszlop helyére III. oszlop 

III. oszlop helyére IV oszlop 

IV. oszlop helyére I. oszlop kerül. 

A folyadék áramoltatási ideje, periódus idő (tk), más néven „oszlopléptetési idő” (tk) igen lényeges 

(lásd később). 

A 2. folyadékáramoltatási periódus során a recirkuláltatott eluens és friss eluens a III. oszlopból 

„kimossa” a „B” komponenst és III. oszlopban csak „A” komponens marad, míg a IV. oszlop megköti 

a III-ból eluált komponenseket (A és B) és B komponenst „termel”, melyet a raffinátumban kapunk. 

Helyesen beállított tk léptetési idő és áramok (E, F, R, D, S) esetén a B komponens nem tud „kifutni” 

az I. oszlopból. Ezután történik a 2. „oszlopmozgatás”, második léptetés: 

II. oszlop helyére III. oszlop 

III. oszlop helyére IV. oszlop 

IV. oszlop helyére I. oszlop 

I. oszlop helyére II. oszlop kerül. 
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1.6.27. ábra. A szimulált mozgóréteges adszorpció ciklusai során kialakuló koncentrációeloszlások 
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1.6.28. ábra. A szimulált mozgóréteges adszorpció ciklusai során kialakuló koncentrációeloszlások 

A 3. folyadékáramoltatási periódus során már „A” terméket kapunk az E eluensben, mely a III. 

oszlopból lép ki. A III. oszlopot tökéletesen kell regenerálnunk, nem maradhat benne „A”, csak igen 

kis koncentrációban, mivel a következő, 4. folyadékáramoltatási periódusban majd a II. oszlop helyére 

kerül. Ha nem tökéletes a regenerálás, akkor az „A” a recirkuláltatott eluensbe kerül, ami a szeparációt 

rontja a későbbiekben. 

A 3. folyadékáramoltatási periódus végén a III. oszlop tökéletesen regenerált, a IV. oszlop tiszta „A” 

komponenst tartalmaz, I. oszlopban „A”, „A””B” és „B” komponensek találhatók. A II. oszlopba kis 

mennyiségű „B” jutott és az „R” raffinátumban „B” terméket vettünk el. 

A 3. folyadékáramoltatási periódus utáni „oszlopmozgatás”, harmadik léptetés: 

III. oszlop helyére IV. oszlop 

IV. oszlop helyére I. oszlop 

I. oszlop helyére II. oszlop 

II. oszlop helyére III. oszlop kerül. 

A 4. folyadékáramoltatási periódus során a IV. oszlopból „A” terméket kapunk az „E” eluátumban. A 

II. oszlopból „B” terméket kapunk az „R” raffinátumban. 

A 4. folyadékáramoltatási periódus végén a IV. tökéletesen regenerált állapotú. Az I. oszlop csak tiszta 

„A” komponenst tartalmaz, a II. oszlopban „A”, „A””B” és „B” komponensek találhatók, míg a III. 

oszlopba „B” komponens vándorol, de „B” nem fut ki a III. oszlopból. 

A 4. áramoltatási periódus végén következik a 4. „oszlopmozgatás”, negyedik léptetés, melynek 

eredményeként visszajutunk a teljes ciklus kezdetére: 
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IV. oszlop helyére I. oszlop 

I. oszlop helyére II. oszlop 

II. oszlop helyére III. oszlop 

III. oszlop helyére IV. oszlop kerül. 

Az elméleti ciklus alapján az alábbi következtetéseket vonhatjuk le az I., IV. oszlopos SMB-re 

vonatkozóan az 5. folyadékáramoltatási periódus végén: 

I. oszlopnak tökéletesen regeneráltnak kell lenni, sem „A” sem „B” nem maradhat a tölteten, 

II. oszlopon tiszta „A” komponens maradhat, az összes „B” komponensnek át kell kerülnie a III. 

oszlopba, 

III. oszlopból csak „B” komponens távozhat az áramoltatási periódus végéig, „A” nem „törhet át” a 

III. oszlopon, 

IV. oszlopba csak „B” komponens juthat, de „B” nem törhet át a IV. oszlopon. 

1.6.7.3.3. Elméleti analízis lineáris adszorpciós izotermák esetén 

Tekintsük a továbbiakban az 1.6.24.–1.6.28. ábrákat, illetve az előző, 1.6.7.3.2. fejezetben leírtakat 

érvényesnek. 

Legyen érvényes az egyensúlyi adszorpcióra felírható alábbi komponens-mérlegegyenlet: 
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Lineáris adszorpciós egyensúlyi izotermát tételezünk fel 

q = K c, (1.6.48) 
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A c koncentrációjú folyadékelem sebessége az oszlopban uc (1.6.29 egyenlet): 
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Esetünkben „A” és „B” kétkomponensű elegyet vizsgálunk, melyek adszorpciós egyensúlyi 

megoszlási hányadosa KA, illetve KB. Esetünkben KA  KB,, K mértékegysége 

folyadék cm

komponensg
szilárd cm

komponens g

3

3

 (1.6.51) 

Gyakran használunk olyan adszorpciós izotermát, ahol q mértékegysége 
adszorbens g

komponens g
. Ezt át kell 

számítanunk a következő módon: 

1 cm3 teljes oszloptérfogat  cm3 folyadékot és 1- cm3 szilárd térfogatot tartalmaz. 1 cm3 oszlop-

térfogatban az adszorbens tömege az ún. halmazsűrűség: 
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ahol az adszorbens valódi szilárd sűrűsége 
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. (1.6.53) 

Tehát ha az adszorpciós megoszlási hányados K* mértékegysége 

folyadék cm

komponens g

adszorbens g

komponens g

3

, (1.6.54) 

akkor K* értékét sz értékkel kell megszorozni, hogy K értékét megkapjuk. 

K = K* sz. (1.6.55) 

Vizsgáljuk meg a 1.6.7.3.2. fejezetben leírtak alapján az SMB adszorpciós készülék III. oszlopát. 

Tételezzük fel, hogy az adszorbens nem tartalmaz sem „A” sem „B” komponenst és tk ideig az 

oszlopra „A” és „B” elegyet táplálunk be. Mivel az adott oszlopban a térfogati sebesség D-E+F, ezért 

az „A” és „B” komponensek sebessége a III. oszlopban a következő: 
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Ha a III. oszlop hossza L és az oszlop keresztmetszete Af, akkor az „A” és „B” által tk idő alatt 

„befutott” távolságok 

k

B

f

IIIB t
K

A

FED

zL
)1(

,
 



  (1.6.58) 

k

A

f

IIIA t
K

A

FED

zL
)1(

,
 



 . (1.6.59) 

„A” nem „futhat ki” a III. oszlopból, viszont „B”-nek el kell hagynia a III. oszlopot. Átrendezve 

(1.6.58), (1.6.59) egyenleteket 
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Az mIII folyadék–szilárd „sebesség” arány 
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Az SMB adszorpciós készülék II. oszlopára a következőket írhatjuk fel: „B” komponensnek el kell 

hagynia a II. oszlopot, de „A” nem „törhet át”. 
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AIIB KmK  . (1.6.74) 

A folyadék–szilárd „sebesség” arány mII. 

Az SMB adszorpciós készülék I. oszlopában „A” komponens nem maradhat, tehát a regenerálásnak 

tökéletesnek kell lennie. 
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Az SMB adszorpciós készülék IV. oszlopából „B” komponens nem léphet ki: 
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Összefoglalva: 

BIV Km  , (1.6.81) 

AIIIB KmK  , (1.6.82) 

AIIB KmK  , (1.6.83) 

AI Km   (1.6.84) 
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feltételek szükségesek ahhoz, hogy egy kétkomponensű „A”, „B” elegyet tiszta „A” és „B” 

komponensekre tudjunk szétválasztani (lásd. 1.6.29. ábra 1. tartománya). 

Ha BII Km   és AIIIB KmK  , akkor tiszta „B” raffinátumot lehet előállítani, de „A” nem tiszta 

(lásd. 1.6.29. ábra 2. tartománya). 

Ha AIII Km   és AIIB KmK  , akkor tiszta „A” extraktumot lehet előállítani, de „B” nem tiszta 

(lásd. 1.6.29. ábra 3. tartománya). 

A fenti tartományokon kívül nem lehet csak „A”, „B” keveréket előállítani az extraktumban és 

raffinátumban (lásd. 1.6.29. ábra 4. tartománya). 

 

1.6.29. ábra. SMB-művelet komponens szétválasztási tartományai lineáris adszorpciós izotermák és 

független adszorpció esetén 

1 – tiszta „A” és tiszta „B” 

2 – tiszta raffinátum, tiszta „B”, szennyezett „A” 

3 – tiszta extraktum, tiszta „A”, szennyezett „B” 

4 – „A” és „B” keverék az extraktumban és a raffinátumban 

1.6.7.4. A nyomásváltoztatásos gázadszorpciós műveletek ipari alkalmazásai 

Az 1960-as években fedezte fel SKARSTROM a nyomásváltoztatásos gázadszorpciót (US 2,944,627), 

melyet a gázszeparációt kísérő csekély mértékű adszorpciós–deszorpciós hőmennyiség miatt heatless 

adsorption, ill. pressure swing adsorption elnevezéssel szabadalmaztatott. Az ioncserével módosított 

szerkezetű A, X, Y típusú zeolitok (0,3–1,5 nm pórusméret, 0,1–0,8 cm3/g porozitás) egyensúlyi 

alapon választják szét a gázokat. A molekulaszűrő szenek (0,3–1,5 nm pórusméret, 0,1–0,8 cm3/g 

porozitás) adszorpciós kinetikai alapon szeparálnak. 

Fontosabb nyomásváltoztatásos gázszétválasztási műveletek: 

 oxigéndús gáz előállítása levegőből, 

 nitrogén védőgáz előállítása levegőből, 

 hidrogén kinyerése gázelegyekből (H2/N2, H2/CH4, H2/CO/CH4), 

 metánkinyerés (biogázból, CH4/CO2, földgázból), 

 nemesgázok kinyerése (He/Ne, Ar/O2), 

 radioaktív gázok kezelése, izotópszeparáció. 
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1.6.7.4.1. Egyensúlyi nyomásváltoztatásos gázadszorpció 

Tekintsünk egy többkomponensű gázelegyet, melyet nyomásváltoztatásos gázadszorpcióval kívánunk 

szétválasztani. Az adszorbert, mely kezdetben (t0 = 0 időpontban) p0 össznyomású, o
kp  parciális 

nyomású gázzal van töltve, egy pb>p0 össznyomású szétválasztandó gázeleggyel töltjük fel (t idő 

alatt), melyben a k-ik komponens parciális nyomását b
kp  jelöli. (Az oszlop feltöltése közben az oszlop 

ellentétes oldalán ne vegyünk el gázelegyet! Zárt terű üzemmód.). Tételezzük fel az i, j, k és l 

komponensek független adszorpcióját és az adszorpciós egyensúlyi izotermák legyenek lineárisak 

(1.6.30. ábra). Az adszorpciós művelet legyen izoterm. 

 

1.6.30. ábra. Lineáris adszorpciós egyensúlyi izotermák 

 

1.6.31. ábra. Adszorber vázlata egy egyensúlyi egység esetén 

 

1.6.32. ábra. Adszorber vázlata NTP=N számú egyensúlyi egység esetén 

 

1.6.33. ábra. A gázfázis hely szerinti koncentrációeloszlása feltöltés után 

 

1.6.34. ábra. Az adszorber-gázkoncentráció lefúvatott térfogatgörbéje 
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Szemeljük ki az adszorpciós oszlop Vg térfogatú elemi részét, melyben GA az adszorbens tömege az 

1.6.31. ábra alapján és írjuk fel rá a komponensmérleget ideális gázt feltételezve. („y” gázfázisbeli 

móltörtet jelent!) Az elemi részben a gázfázist tekintsük tökéletesen kevertnek, és tételezzük fel az 

egyensúly pillanatszerű beállását. (Jelöléseket lásd 1.6.31. ábrán!) 
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  (1.6.85) 

Jelölések: 

 p nyomás (bar), 

 q adszorbenskoncentráció (mol/kg adszorbens), 

 GA adszorbens tömege (kg), 

 Vg az elemi rész gáztérfogata (m3), 

 T abszolút hőmérséklet (K), 

 ak Langmuir-állandó (mol k/kg adszorbens/bar), 

 R univerzális gázállandó (m3 bar/K/mol), 

 y gázfázisbeli móltört (–), 

 t idő (s), 

 m gáztöltést jellemző faktor (–). 

Vezessük be a következő jelöléseket: 

RT

V
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g

g  , (1.6.86) 

Aksk GaK  . (1.6.87) 

Az összes komponenst tekintetbe véve, az (1.6.85) egyenlet alkalmazásával átrendezés után kapjuk 
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Az (1.6.88) átrendezésével: 
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Az (1.6.89) összefüggést visszahelyettesítve (1.6.85)-be, meghatározhatjuk az egyensúlyi gázfázisbeli 

összetételt: 
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Írjuk fel a fenti összefüggést n = 2 esetén az 1. komponensre: 
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Tételezzük fel, hogy pe>>po 

Ks1=Ks2 be yy 11  , (1.6.92) 

Ks2>Ks1 be yy 11  , (1.6.93) 

Ks2>>Ks1 11 ey , (1.6.94) 

Ks2<Ks1 be yy 11  , (1.6.95) 

Ks2<<Ks1 01 ey . (1.6.96) 

Az adszorpciós oszlop az 1.6.31. ábrán bemutatott egyensúlyi egységek sorozatának tekinthető 

(1.6.32. ábra). 

Ha egy NTP = N elméleti tányérszámú egyensúlyi egységből álló adszorpciós oszlopban a komponens 

szétválasztási művelet előtt a nyomás po=0, és az oszlopba b
ky  összetételű gázt töltünk, akkor az 

adszorpciós oszlopban az adszorpciós kapacitásoktól függő koncentrációeloszlás fog kialakulni. 

Tételezzük fel, hogy az első egyensúlyi egységben kialakuló gázösszetétel a második egyensúlyi 

egység bemenő összetétele, a második egyensúlyi egységben kialakuló gázkoncentráció pedig a 

harmadik egység belépő gáz összetétele stb. Legyen a szétválasztandó gázelegy kétkomponensű. 

Ebben az esetben az első egyensúlyi egységből kilépő gázban az 1. komponens gázfázisbeli móltörtje 

az (1.6.91) egyenlet alapján: 
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A második egyensúlyi egységből kilépő gázban az 1. komponens gázfázisbeli móltörtje: 
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Az NTP=N-ik egyensúlyi egységből kilépő gázban az 1. komponens gázfázisbeli móltörtje: 

1

1

1
1

1
1










 
 N

b

b
e
N A

y

y
y . (1.6.100) 

A fenti összefüggés az alábbi feltételek mellett érvényes: 

 a kezdeti nyomás po = 0, 

 infinitezimálisan kis mennyiségű szétválasztandó gázt vezetünk az oszlopba, 

 az oszlop NTP = N számú egyensúlyi egységből áll, 

 az egyensúlyi egységek közötti visszakeveredést elhanyagoljuk. 

Az előbbiekben leírtak alapján az adszorpciós oszlop hossza mentén Ks1<<Ks2 esetén po=0<pe 

nyomások közötti feltöltés után az 1.6.33. ábrán látható koncentrációeloszlás alakul ki. 

Ha a pe nyomású adszorpciós oszlopot a szétválasztandó gázelegy betáplálásával ellentétes oldalon 

lefúvatjuk, akkor először tiszta 1. komponenst, majd 1, 2 gázok elegyét, végül tiszta 2. komponenst 

nyerünk (1.6.34. ábra). 
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Az elmondottak alapján arra kell törekednünk, hogy éles koncentrációeloszlásokat, illetve lefúvatási 

görbéket kapjunk, mert csak ekkor várható a magas terméktisztaság, illetve a kedvező termék-

kihozatal. Erre a célra felhasználhatjuk a tiszta termékek recirkulációját, illetve többoszlopos rendsze-

rekben a különböző nyomású adszorberek között célszerű irányú nyomáskiegyenlítéseket is 

végezhetünk. 

A nyomásváltoztatásos gázadszorpció méretezése numerikus matematikai módszerek felhasz-

nálásával, digitális számítógéppel lehetséges. A számításokat egyensúlyi vagy nem-egyensúlyi ad-

szorpciót feltételező matematikai modellek alapján végezhetjük el. 

1.6.7.4.2. Egyoszlopos nyomásváltoztatásos gázadszorpciós műveletek 

Az előző, (1.6.7.4.1.) fejezetben láttuk, hogy az (1.6.33.) és (1.6.34.) ábrákon a kétkomponensű (N, S) 

gázelegy (nem adszorbeálódó N=1 komponens és adszorbeálódó S = 2 komponens) az adszorpciós 

oszlopban 

epp  00 , (1.6.101) 

222111 // pqapqa   (1.6.102) 

reláció esetén elválasztható egymástól. Az ún. lefúvatási részperiódusban először tiszta 1. komponenst 

(N), majd az 1, 2 (N, S) gázok elegyét, végül általában a vákuumozás során tiszta 2. komponenst (S) 

nyerünk. Az 1.6.35. ábrán egy egyoszlopos nyomásváltoztatásos gázadszorpciós berendezés vázlatát 

láthatjuk, melynek a ciklikus nyomásváltoztatásos gázadszorpciós művelet szerint az 1.6.36. ábrán 

látható a nyomás-idő diagramja és az 1.6.2. táblázatban közölt logikai program szerint működik. Az a, 

b, c, d, ill. a', b', c', d' részperiódusokat az alábbiak szerint értelmezzük. 

 

1.6.35. ábra. Az egyoszlopos nyomásváltoztatásos gázadszorpciós berendezés elvi folyamatábrája 
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1.6.36. ábra. Az egyoszlopos nyomásváltoztatásos gázadszorpciós berendezés nyomás-idő működési 

diagramja 

„a” részperiódus: 

Az AD adszorbert, mely a N, S gázelegyre nézve szelektív adszorbenst tartalmaz és nyomása a 

vákuumozási részperiódus után pV, a szétválasztandó N, S gázeleggyel töltjük fel a M1 mágnesszelepen 

keresztül pT nyomásig. A gázelegyet előzetesen a D dugattyús kompresszorral komprimáljuk, a H 

hűtőben lehűtjük, az esetlegesen kondenzálódott folyadékot a CS cseppfogóban gyűjtjük össze. Az N, 

S komprimált gázelegyet a GNS gáztartályban tároljuk p > pT nyomáson. 

„b” részperiódus: 

Az AD adszorber gázfázisának egy részét az N, S szétválasztandó gázelegy betáplálásával ellentétes 

oldalon lefúvatjuk pLT nyomásig (az N, S gázelegy betáplálási irányával egyező, ún. egyenáramú 

lefúvatás!). Ennek során az M2 mágnesszelepen keresztül N komponensre nézve dús gázelegyet 

kapunk, melynek összetétele N, s. (Nagy N koncentráció, kis s koncentráció, N dús gázelegy.) A 

termelt N komponensre nézve dús gázt a GN gáztartályban tároljuk. 

„c” részperiódus: 

Az AD adszorbert az M4 mágnesszelepen keresztül lefúvatjuk pB barometrikus, környezeti nyomásig 

az AD adszorber NS szétválasztandó gázelegy betáplálási oldalán. (az N, S gázelegy betáplálási 

irányával ellentétes, ún. ellenáramú lefúvatás, adszorbenstöltet-regenerálás!). Az így lefúvatott 

gázfrakció összetétele hozzávetőlegesen megegyezik a szétválasztandó N, S gázelegy összetételével, 

ezért igény szerint recirkuláltatható a dugattyús kompresszor szívóoldalára. 

„d” részperiódus: 

Az AD adszorbert az M3 mágnesszelepen keresztül evakuáljuk a V vízgyűrűs vákuumszivattyúval. A 

termékgáz dús az S komponensre nézve. Összetétele S, n. (Nagy S koncentráció, kis n koncentráció, S 

dús gázelegy.) Az evakuálás iránya ellentétes az N, S szétválasztandó gázelegy betáplálási irányával 

(ellenáramú evakuálás, adszorbenstöltet-regenerálás). A termék gázt (S, n) a GS gáztárolóban 

gyűjtjük. 

A „d” részperiódus, 1. teljes ciklus befejezése után, az 1.6.36. ábrának megfelelően a ciklikus 

adszorpciós művelet az a', b', c', d' részperiódusok szerint (2. teljes ciklus stb.) folytatódik. 

Az egyoszlopos, nyomásváltoztatásos gázadszorpciós készülék működésével kapcsolatban itt hívjuk 

fel a figyelmet arra, hogy az egyes részperiódusokban alkalmazott gázáramlási irányok megválasztása 

igen lényeges. Az „a” részperiódus leírásakor említettük, hogy a N, S szétválasztandó gázelegy erősen 

adszorbeálódó, kis koncentrációjú SZ szennyezéseket (pl. zeolitadszorbensek esetén víz és szén-

dioxid) is tartalmazhat, melyek a kompresszió után a hűtés során nem kondenzálódnak maradéktalanul 

és nem távoznak el a cseppfogó folyadékfázisával együtt. Ezen igen erősen adszorbeálódó 

komponensek az adszorber N, S szétválasztandó gázelegy betáplálási oldalán qSZ adszorbens-
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koncentrációval erősen megkötődnek és kialakul egy szennyezésadszorpciós front az adszorber z 

hossza mentén (lásd 1.6.37. ábrát). Ez a szennyezésadszorpciós front a „b” részperiódusban történő, 

egyenáramú lefúvatás során még tovább mozdul az adszorber belseje felé. Az ellenáramú lefúvatás 

során a „c” részperiódusban, valamint az ellenáramú evakuálás („d” részperiódus) során azonban ezen 

szennyezések deszorbeálódnak. A ciklikus művelet kvázi stacionárius állapotában a szennyezések 

adszorpciós-deszorpciós adszorber hosszmenti koncentrációeloszlásai, frontjai adszorpciós-

deszorpciós hiszterézisgörbék szerint állandósulnak (lásd 1.6.37. ábrát). 

 

1.6.37. ábra. Az erősen adszorbeálódó szennyezések koncentrációjának hosszmenti eloszlása az 

adszorberben a ciklikus művelet különböző részperiódusai után 

1.6.2. táblázat. Az egyoszlopos nyomásváltoztatásos adszorber mágnesszelepeinek működési adatai, 

logikai programja 

Mágnesszelep M1 M2 M3 M4 Részperiódus 

N, S töltés + – – – a 

N, s termék – + – – b 

N, S lefúvatás – – – + c 

S, n termék – – + – d 

A táblázat jelölései: 

 + a mágnesszelep nyitott állása, 

 – a mágnesszelep zárt állása. 

Az egyoszlopos nyomásváltoztatásos gázadszorpciós berendezés akkor használható kedvező 

hatásfokkal (magas N és S terméktisztaságok, kedvező N és S kihozatalok), ha az S komponens N 

komponensre vonatkozó adszorpciós szelektivitási tényezője αSN =5–10 értékű. 

    105///  NNSSSN pqpq . 

Ebben az esetben a „c” részperiódusban lefúvatott hozzávetőlegesen N, S összetételű gázfrakció 

mennyisége csekély az adszorpciós oszlopban kialakuló igen éles (lépcsős függvényszerű) 

koncentrációeloszlások, frontok miatt. 

Ha az adszorpciós szelektivitási tényező SN  = 1,5–2,5 értékű, akkor a „c” részperiódusban lefúvatott 

hozzávetőlegesen N, S összetételű gázfrakció térfogata már igen jelentős és ezen gázfrakció 

recirkulációját a gáz kompresszor szívóoldalára közbenső gáztartály alkalmazásával meg kell oldani. 

A következő, (1.6.7.4.3.) fejezetben közölt többoszlopos nyomásváltó gázadszorpciós berendezések a 

fenti problémát SN  = 1,5–2,5 adszorpciós szelektivitási tényező esetén úgy oldják meg, hogy az 

adszorpciós oszlopokban kialakuló koncentrációeloszlásokat, frontokat tiszta N, ill. S termékek 

recirkulációjával, ill. az adszorberek közötti célszerű nyomáskiegyenlítésekkel javítják. Ilyen módon 

sikerül a terméktisztaságok és a kihozatal növelése. 
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1.6.7.4.3. Többoszlopos, nyomásváltoztatásos gázadszorpciós műveletek 

A többoszlopos, nyomásváltoztatásos gázadszorpciós készülékek lehetőséget adnak az oszlopok 

közötti nyomáskiegyenlítések megvalósítására, illetve tiszta termékek tartályból történő 

recirkulációjára is. 

A gyengébben adszorbeálódó N komponens dúsítása 

Tekintsük először a N komponens dúsítását az ún. nyomáskiegyenlítési módszer alkalmazásával. A 

készülék működését az 1.6.38. ábrán látható elvi folyamatábrával, illetve az 1.6.39. ábra szerinti 

nyomás-idő diagram alapján magyarázzuk. 

 

1.6.38. ábra. A kétoszlopos, nyomáskiegyenlítéses gázadszorpciós művelet elvi folyamatábrája 

 

1.6.39. ábra. Kétoszlopos, nyomáskiegyenlítéses adszorber nyomás-idő diagramja 

„a” részperiódus: 

B1 szelepen keresztül feltöltjük az A1 adszorbert a KP száraz kenésű forgóelemes kompresszorral 

komprimált N, S szétválasztandó gázeleggyel pV nyomástól pT nyomásig. 
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„b” részperiódus: 

N, S szétválasztandó gázelegy betáplálási irányával egyezően, egyenáramban lefúvatjuk az A1 

adszorbert pT nyomástól pLT nyomásig a T1 szelepen keresztül, melynek során N komponensre nézve 

dús N, s termékgázt kapunk. 

„c” részperiódus: 

A1 adszorberben maradt N komponenst nyomáskiegyenlítéssel az N, S szétválasztandó gázelegy 

betáplálási irányával egyezően, a K1 nyomáskiegyenlítő szelepen keresztül egyenáramban átvezetjük 

az A2 adszorber N, S szétválasztandó gázkeverék betáplálási oldalára. Ekkor pK kiegyenlítési nyomás 

alakul ki mindegyik oszlopban. A nyomáskiegyenlítést úgy kell megvalósítani, hogy az A2 

adszorberbe csak olyan koncentrációjú gázelegyet vezessünk át, melynek összetétele magasabb az 

eredeti, szétválasztandó gázelegy összetételénél. 

„d” részperiódus: 

A1 adszorber nyomását az L1 lefúvató szelepen keresztül a N, S szétválasztandó gázelegy betáplálási 

irányával ellentétesen, ellenáramban lefúvatjuk pB nyomásig, ha pK>pB. 

A lefúvatás során kapott közel N, S összetételű gáz recirkuláltatható a kompresszor szívóoldalára. 

„e” részperiódus: 

A1 adszorbert a V1 szelepen keresztül a VSZ száraz kenésű forgóelemes vákuumszivattyúval 

evakuáljuk az N, S szétválasztandó gázelegy betáplálási irányával ellentétesen, ellenáramban pV 

nyomásig. Ekkor a S, n termékgázt kapjuk. 

„f” részperiódus: 

A pK nyomáson levő A2 adszorbert (melybe a nyomáskiegyenlítés során N, S betáplálási összetételnél 

magasabb összetételű gázt vezettünk), a B2 szelepen keresztül feltöltjük pT nyomásig az N, S 

komprimált szétválasztandó gázeleggyel. 

„g” részperiódus: 

Ezt követően a pT nyomású A2 adszorberből a T2 szelepen keresztül a N, S szétválasztandó gázelegy 

betáplálási irányával egyezően, egyenáramban N, s termékgázt fúvatunk le pLT nyomásig. 

„h” részperiódus: 

Ezután a pLT nyomású A2 adszorber nyomását kiegyenlítjük a pV nyomású A1 adszorberrel a K2 

nyomáskiegyenlítő szelepen keresztül az N, S szétválasztandó gázelegy betáplálási irányával 

egyezően, egyenáramban. Ekkor pK kiegyenlítési nyomás alakul ki. A nyomáskiegyenlítést úgy kell 

megvalósítani, hogy az A1 adszorberbe csak olyan koncentrációjú gázelegyet vezessünk át, melynek 

összetétele magasabb az eredeti, N, S szétválasztandó gázelegy összetételénél. 

„i” részperiódus: 

A pK nyomáson levő A1 adszorbert (melybe a nyomás kiegyenlítés során N, S betáplálási összetételnél 

magasabb összetételű gázt vezettünk), a B1 szelepen keresztül feltöltjük pT nyomásig az N, S 

komprimált szétválasztandó gázeleggyel. 

„j” részperiódus: 

Ezt követően a pT nyomású A1 adszorberből a T1 szelepen keresztül az N, S szétválasztandó gázelegy 

betáplálási irányával egyezően, egyenáramban N, s termékgázt fúvatunk le pLT nyomásig. 

„k” részperiódus: 

A2 adszorber nyomását az L2 lefúvató szelepen keresztül a N, S szétválasztandó gázelegy betáplálási 

irányával ellentétesen, ellenáramban lefúvatjuk pB nyomásig, ha pK>pB.. A lefúvatás során kapott közel 

N, S összetételű gáz recirkuláltatható a kompresszor szívóoldalára. 
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„l” részperiódus: 

A2 adszorbert a V2 szelepen keresztül a VSZ száraz kenésű forgóelemes vákuumszivattyúval 

evakuáljuk az N, S szétválasztandó gázelegy betáplálási irányával ellentétesen, ellenáramban pV 

nyomásig. Ekkor az S, n termék gázt kapjuk. 

„m” részperiódus: 

Ezután a pLT nyomású A1 adszorber nyomását kiegyenlítjük a pV nyomású A2 adszorberrel a K1 

nyomáskiegyenlítő szelepen keresztül az N, S szétválasztandó gázelegy betáplálási irányával 

egyezően, egyenáramban. Ekkor pK kiegyenlítési nyomás alakul ki. A nyomáskiegyenlítést úgy kell 

megvalósítani, hogy az A1 adszorberbe csak olyan koncentrációjú gázelegyet vezessünk át, melynek 

összetétele magasabb az eredeti, N, S szétválasztandó gázelegy összetételénél. 

„n” részperiódus: 

Ugyanaz, mint „d” részperiódus. 

„o” részperiódus: 

Ugyanaz, mint „f” részperiódus. 

„p” részperiódus: 

Ugyanaz, mint „e” részperiódus. 

„r” részperiódus: 

Ugyanaz, mint „g” részperiódus. 

„s” részperiódus 

Ugyanaz, mint „h” részperiódus. 

A ciklikus művelet az ún. kvázi stacionárius állapot eléréséig folytatódik, a művelet meghatározó 

nyomásparaméterei: pT, pLT, pB, pV. Az előbbi négy nyomásparaméter a ciklikus művelet 

kvázistacionárius állapotát egyértelműen meghatározzák. 

Az 1.6.39. ábrán láthatjuk, hogy az egyes részperiódus időihez a tH holtidőt hozzáadva kapjuk a tciklus 

teljes ciklus idejét. Például az A2 adszorber esetében: 

ciklustttttttt VBKHLTTK  . (1.6.103) 

Az A2 és A1 részperiódus idői alapján az alábbiakat írhatjuk fel: 

HLTTKVBK ttttttt  . (1.6.104) 

A tH holtidő úgy csökkenthető, ha az evakuálások, e, l, p részperiódusok időit csökkentjük. 

Ha tH = 0, akkor tB +tV = tT + tLT. (1.6.105) 

A fenti kétoszlopos nyomáskiegyenlítéses gázadszorber tiszta N komponens előállítására alkalmas 

kedvező kihozatallal, nagyon érzékeny a pV evakuálási nyomás értékére. 

Az erősebben adszorbeálódó S komponens dúsítása 

Az S komponens dúsítása esetén az adszorpciós oszlopok (A1 és A2) közötti előző fejezetben 

bemutatott nyomáskiegyenlítési módszer mellett még tiszta S komponens recirkulációját is alkal-

maznunk kell. (Itt jegyezzük meg, hogy a kevésbé adszorbeálódó N komponens termékrecirkulációját 

is gyakran alkalmazzák, ezt itt nem tárgyaljuk.) 

Az 1.6.40. ábrán látható kétoszlopos, nyomásváltoztatásos, gázadszorpciós készülék működését az 

1.6.41. ábrán látható nyomás-idő diagrammal magyarázzuk. 
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1.6.40. ábra. Az erősebben adszorbeálódó S komponens dúsítása kétoszlopos, nyomásváltoztatásos 

gázadszorpcióval, nyomáskiegyenlítéssel és S termék recirkulációjával, elvi folyamatábra 

 

1.6.41. ábra. Az erősebben adszorbeálódó S komponens dúsítása kétoszlopos, nyomásváltoztatásos 

gázadszorpcióval, nyomáskiegyenlítéssel és S termék recirkulációjával, nyomás-idő diagram 

A szétválasztandó N, S gázelegyet a KP1 száraz kenésű forgóelemes kompresszor a H1 hűtőn 

keresztül a GNS tartályba komprimálja, melyből az E1 előszűrőn keresztül jut a készülékbe. A 

továbbiakban az A1, A2 adszorberekben a szétválasztandó N, S gázelegy betáplálási irányával egyező 

áramlást egyenáramúnak nevezzük, míg a szétválasztandó N, S gázelegy betáplálási irányával 

ellentétes áramlást ellenáramúnak nevezzük. 
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„a” részperiódus: 

A pV nyomású A1 evakuált adszorbert N, S szétválasztandó gázeleggyel töltjük fel pT nyomásig a 2. 

szelepen keresztül. 

„b” részperiódus: 

Az A1 adszorbert egyenáramban lefúvatjuk pLT1 nyomásig a 3. szelepen át. Ennek során az N, s 

gáztermék 1. frakcióját kapjuk, és a GN-gáztartályban gyűjtjük. 

„c” részperiódus: 

Az A2 és A1 adszorberek nyomáskiegyenlítése a 4. szelepen át egyenáramban pK nyomásig, A2 

adszorberből A1 adszorber irányában. 

„d” részperiódus: 

Az A1 adszorbert egyenáramban lefúvatjuk pLT2 nyomásig a 3. szelepen át. Ennek során az N,s 

gáztermék 2. frakcióját kapjuk és a GN-gáztartályban gyűjtjük. 

„e” részperiódus: 

Az A1 adszorber töltése pTS nyomásig S, n termékgázzal a nagynyomású GS2 gáztartályból az E2 

előszűrőn és az 5. szelepen keresztül egyenáramban történik. Az S, n termékgázt a GS2 gáztartályból 

nyerjük. (Előzetesen a GS1 kisnyomású S, n gáztartályból kilépő gázt a KP2 száraz kenésű 

forgóelemes gázkompresszorral komprimáltuk a H2 hűtőn keresztül.) 

„f” részperiódus: 

S,n termékgáz 1. frakciójának lefúvatása pLT3 nyomásig az A2 oszlopból a 12. szelepen keresztül 

ellenáramban az E4 előszűrőn keresztül a kisnyomású GS1 termék gáztartályába. 

„g” részperiódus: 

S,n termék gáz 2. frakciójának eltávolítása az A2 oszlopból evakuálással a kisnyomású GS1 termék 

gáztartályába a VSZ száraz kenésű forgóelemes vákuumszivattyúval ellenáramban a 7. szelepen, ill. az 

E3 előszűrőn keresztül. 

„h” részperiódus: 

A pV nyomású A2 evakuált adszorbert N, S szétválasztandó gázeleggyel töltjük fel pT nyomásig a 8. 

szelepen keresztül. 

„i” részperiódus: 

Az A2 adszorbert egyenáramban lefúvatjuk pLT1 nyomásig a 9. szelepen át. Ennek során az N, s 

gáztermék 1. frakcióját kapjuk és a GN-gáztartályban gyűjtjük. 

„j” részperiódus: 

Az A1 és A2 adszorberek nyomáskiegyenlítése a 10. szelepen át egyenáramban pK nyomásig, A1 

adszorberből A2 adszorber irányában. 

„k” részperiódus: 

Az A2 adszorbert egyenáramban lefúvatjuk pLT2 nyomásig a 9. szelepen át. Ennek során az N, s 

gáztermék 2. frakcióját kapjuk és a GN-gáztartályban gyűjtjük. 

„l” részperiódus: 

Az A2 adszorber töltése pTS nyomásig S, n termékgázzal a nagynyomású GS2 gáztartályból az E2 

előszűrőn és a 11. szelepen keresztül egyenáramban történik. Az S, n termékgázt a GS2 gáztartályból 

nyerjük. (Előzetesen a GS1 kisnyomású S, n gáztartályból kilépő gázt a KP2 száraz kenésű 

forgóelemes gázkompresszorral komprimáltuk a H2 hűtőn keresztül.) 
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„m” részperiódus: 

S,n termékgáz 1. frakciójának lefúvatása pLT3 nyomásig az A1 oszlopból a 6. szelepen keresztül 

történik ellenáramban az E4 előszűrőn keresztül a kisnyomású GS1 termék gáztartályába. 

„n” részperiódus: 

S,n termék gáz 2. frakciójának eltávolítása az A1 oszlopból evakuálással a kisnyomású GS1 termék 

gáztartályba a VSZ száraz kenésű forgóelemes vákuumszivattyúval ellenáramban a 1. szelepen, ill. az 

E3 előszűrőn keresztül. 

Ezt követően a ciklikus adszorpciós művelet a fentieknek megfelelően ismétlődik. 

1.6.7.4.4. A nyomásváltoztatásos gázadszorpciós műveletek számítása numerikus módszerrel 

Az 1.6.7.1.1., valamint az 1.6.7.4.1. fejezetekben leírtak alapján numerikus matematikai módszerrel 

lehetséges a fenti műveletek számítása egyensúlyadszorpciót és a komponensek független 

adszorpcióját feltételezve izoterm esetben. 

Osszuk fel az adszorpciós oszlopot hossza mentén J részre: 

LzJ  , (1.6.35) 

míg a műveleti időt (tm) számítási lépést, az alábbi képlettel vegyük figyelembe: 

tItm  . (1.6.36) 

A továbbiakban pi,j jelentse az össznyomást az i-edik ( tti   időpontban) számítási lépésben a 

zzj   helyen. Legyen tti   időpontban, számítási lépésben zzj   helyen pi,j,k a k-adik 

komponens gázfázisbeli parciális nyomása. 

yi,j,k jelentse i·Δt = t időpontban, számítási lépésben j·Δz=z helyen a k-adik komponens gázfázisbeli 

móltörtjét. 

A számítási módszer elvét (STOP and GO algoritmus) az 1.6.17., illetve az 1.6.42. ábrákon láthatjuk. 

A Δz hosszúságú elemi rész, egyensúlyi egység összes térfogata a D átmérőjű cső esetén 

zD )4/( 2 , (1.6.106) 

melynek gázfázis része 

gVzD   )4/( 2
, (1.6.107) 

ahol ε a szabadtérfogati tényező. A gázfázis kapacitása: 

RT

V
K

g

g  . (1.6.86) 

Az adszorbensfázis kapacitása az alábbi egyenlettel számítható: 

HkAksk zDaGaK   )4/( 2 , (1.6.108) 

ahol ρH halmazsűrűség, ak az adszorpciós megoszlási hányados, GA az adszorbens tömege az 

egyensúlyi egységben. 
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1.6.42. ábra. Nyomásváltoztatásos egyensúlyi adszorpció számítása numerikus módszerrel 

STOP-lépés: A j-edik egyensúlyi egységben i-1 időpontban (számítási lépésben) a gázfázisban 

kjigkjijig pKypK ,,1,,1,1    (1.6.109) 

mennyiségű k komponens volt, míg az adszorbensfázisban 

kjikskjijiks pKypK ,,1,,,1,1,    (1.6.110) 

mennyiségű k komponens volt. 

GO lépés: A j jelű egyensúlyi egységbe 

kjijijig yppK ,1,1,11,1 )(    (1.6.111) 

mennyiségű k komponenst viszünk be és belőle 

kjijijig yppK ,,11,1,1 )(    (1.6.112) 

mennyiségű k komponenst viszünk ki, melynek eredményeként új egyensúlyi összetétel pi,j 

össznyomás, illetve yi,j,k gázfázisbeli móltört alakul ki. 

STOP-lépés: 

A j-edik egyensúlyi egységben i-1 időpontban (számítási lépésben) a gázfázisban 

kjigkjijig pKypK ,,,,,   (1.6.113) 

mennyiségű k komponens lesz, míg az adszorbensfázisban 

kjikskjijiks pKypK ,,,,,,,   (1.6.114) 

mennyiségű k komponens található. 

A komponens-mérlegegyenlet a fentiek szerint: 
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,1,1,11,1,,1,1,,,1,1

)(

)(
 

kjiksg pKK ,,, )(  . (1.6.115) 

Mivel az (1.6.115) egyenlet bal oldalán minden változó az i-1 időponthoz, számítási lépéshez tartozik, 

ezért a kezdeti és a peremfeltétel ismeretében az új egyensúlyi állapothoz tartozó pi,j,k gázfázisbeli 

parciális nyomás értéke kiszámítható. A parciális gáznyomásokból kiszámíthatjuk az összes nyomást 

az alábbi egyenlettel k = 1… n komponensre nézve: 

jikji pp ,,,   (1.6.116) 

Az új összes nyomás (pi,j), illetve a gázfázisbeli parciális nyomások (pi,j,k) ismeretében az új 

gázfázisbeli móltört is kiszámítható: 

jikjikji ppy ,,,,,   (1.6.117) 

Tekintsük példaként egy vákuumban, pV nyomáson levő adszorber töltését pT nyomásig a 

szétválasztandó gázeleggyel zárt terű üzemmódban. 

Kezdeti feltételek: 

0 tti időpontban az adszorberben minden zzj   helyén 

  Jjipjp v  10,0  (1.6.118) 

  Jjijyk  100,0  (1.6.119) 

Peremfeltételek: 

A j = 0 helyen a töltő nyomás pT, valamint a szétválasztandó gáz yi,0,k összetétele nem változik az idő 

függvényében. 

  Iijpip T  100,  (1.6.120) 

  Iijyiy KTK  100,  (1.6.121) 

A zárt terű üzemmód miatt (j = J helyen) a legutolsó J egyensúlyi egységből nincs gáz kilépés. 

0)( 1,,  jijig ppK . (1.6.122) 

A számítás akkor fejeződik be, ha a legutolsó J egyensúlyi egységben 

999,0–99,0,  kpkp Tji  (1.6.123) 

a töltő nyomást elérjük. 

A fentieknek megfelelően kiszámítható digitális számítógépre írt programmal, az ún. véges 

differenciák módszerét (STOP and GO algoritmus) alkalmazva a töltési folyamat során a gázfázisbeli 

parciális nyomások és móltörtek hely és idő szerinti változása. A többi részperiódus (lefúvatás, 

nyomáskiegyenlítés, evakuálás stb.) számítása szintén a fenti algoritmussal történhet, természetesen a 

kezdeti feltételek az előző részperiódus végének hely szerinti gázfázisbeli parciális nyomásainak és 

móltörtjeinek eloszlásai. Az ún. kvázistacionárius állapot eléréséhez legalább négy teljes ciklus 

kiszámítása szükséges. 

1.6.7.5. Hőmérséklet-változtatásos adszorpciós műveletek 

Az előző, 1.6.7.4. fejezetben ismertetett nyomásváltoztatásos gázadszorpciós műveletek (heatless 

adsorption elnevezés a kis értékű adszorpciós–deszorpciós hőmennyiségek miatt) mechanikai energia 

befektetésével biztosították a gázelegy szétválasztásához szükséges energiát. Azokban a gáz (gőz)–

adszorbens rendszerekben, ahol nagyok az adszorpciós–deszorpciós hők a nyomás és koncentráció-
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változtatás már nem bizonyul elegendőnek a gázszétválasztás megvalósítása során, hanem hőmér-

séklet-változtatásra is szükség van. 

Az 1.6.7.1. fejezetben ismertetett frontális adszorpció esetén például az adszorpció során felszabaduló 

hő egy részét az áramló gáz (gőz) konvekcióval elviszi az adszorberből. Az adszorpciós hő maradéka 

felmelegíti az adszorbenst, a készüléket és a környezetet. A deszorpció, adszorbenstöltet-regenerálás 

során tehát hőenergiát kell közölnünk a 

 készülék palástján keresztül, 

 a készülékbe belépő felmelegített eluenssel, 

 a készülékbe belépő kondenzálódó eluenssel (például a víz párolgáshője, kondenzációs hője 

2500 kJ/kg). 

A hőmérséklet-változtatásos adszorpció során megváltoznak az adszorpciós egyensúlyi izotermák az 

adszorpció (TA) és a deszorpció (TD) hőmérsékletén (1.6.43. ábra). 

 

1.6.43. ábra. Hőmérsékletfüggő adszorpciós egyensúlyi izotermák 

Az (1.6.29) egyenletben szereplő gázfázisú adszorpciós megoszlási hányados 

     Tadpdq kkk  , illetve      Tadcdq kkk   folyadékfázisú adszorpciós megoszlási hányados 

hőmérsékletfüggő, másrészt 

)()( DkAk TaTa   (1.6.124) 
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. (1.6.29) 

Mivel az (1.6.29) egyenletben az adszorpciós megoszlási hányados a nevezőben szerepel, ezért a k-

adik komponens az adszorpció hőmérsékletén lassabban, míg a deszorpció hőmérsékletén gyorsabban 

mozog az adszorpciós oszlopban: 

)()( DkAk TuTu  . (1.6.125) 

A hőmérséklet-változtatásos adszorpciós művelet ún. ciklizáló zónás adszorpciós–deszorpciós 

módszere során (CZA) egyik hőközlési megoldásként az adszorpciós oszlop palástján keresztül a 

köpenytérben, illetve a szétválasztandó folyadék felmelegítésére, illetve hűtésére szolgáló külső 

hőcserélőben történik a hőközlés (Direct Thermal Mode Cycling Zone Adsorption). A fentieknek 

megfelelően a következő módon megy végbe a komponensszétválasztás. Egykomponensű folyadék 

adszorpciót–deszorpciót tárgyalunk az 1.6.44., 1.6.45. és 1.6.46. ábrák szerint. 
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1.6.44. ábra. A ciklizáló zónás folyadékadszorpció elméleti ciklusa 

 

1.6.45. ábra. A ciklizáló zónás folyadékadszorpciós készülékből kilépő folyadék koncentráció-idő 

diagramja 

 

1.6.46. ábra. A ciklizáló zónás folyadékadszorpciós művelet elvi folyamatábrája 

„a” részperiódus: 

Kezdeti feltételként az AD adszorbert TA hőmérsékleten folyadékáramoltatással, frontális 

adszorpcióval egyensúlyba hozzuk a c0 összetételű szétválasztandó folyadékeleggyel (P pont az 

1.6.44. ábrán). 

„b” részperiódus: 

A deszorpció TD hőmérsékletén áramoltatás nélkül beállítjuk az új adszorpciós egyensúlyt (c1 

összetételű folyadékkoncentráció alakul ki, P–R elmozdulás az 1.6.44. ábrán a komponensmérleg-

egyenlet szerint). 

„c” részperiódus: 

TD hőmérsékleten tc ideig folyadékáramoltatással, frontális deszorpcióval c1 folyadékkoncentrációtól c0 

koncentráció eléréséig tart az áramoltatás. R–S elmozdulás az 1.6.44. ábrán, illetve az 1.6.45. ábrán c1 
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folyadékkoncentrációtól c0 koncentrációig tc ideig tartó deszorpciós görbe, ahol a komponens dúsult c0 

koncentrációhoz képest (arányos alakú deszorpciós front). 

„d” részperiódus: 

Az adszorpció TA hőmérsékletén áramoltatás nélkül beállítjuk az új adszorpciós egyensúlyt (c2 

összetételű folyadékkoncentráció alakul ki, S–V elmozdulás az 1.6.44. ábrán a komponens-

mérlegegyenlet szerint). 

„e” részperiódus: 

TA hőmérsékleten te ideig folyadékáramoltatással, frontális adszorpcióval c2 folyadékkoncentrációtól c0 

koncentráció eléréséig tart az áramoltatás. V–P elmozdulás az 1.6.44. ábrán, illetve az 1.6.45. ábrán c2 

folyadékkoncentrációtól c0 koncentrációig te ideig tartó adszorpciós görbe, ahol a komponens 

koncentrációja csökkent c0 koncentrációhoz képest (állandó alakú adszorpciós front). 

Ezt követően a ciklikus művelet a ciklizáló zónás, folyadékadszorpció b, c, d, e részperiódusának 

megfelelően ismétlődik. 

Az ún. ciklizáló zónás adszorpciós–deszorpciós módszer másik hőközlési megoldása szerint csak 

külső hőcserélőben történik a szétválasztandó folyadék felmelegítése, illetve hűtése, míg az 

adszorpciós oszlopot hőszigeteléssel látják el. Az utóbbi módszer esetén az adszorpciós módszer 

bemenetén négyszöghullám függvény szerint változtatják a szétválasztandó folyadék hőmérsékletét 

(az 1.6.46. ábra szerinti b és d részperiódusok nélkül csak a c és e részperiódusok szerint működik a 

készülék, Traveling Wave Mode Thermal Cycling Zone Adsorption). Az adszorpciós oszlop 

kimenetén az 1.6.45. ábrán látható koncentráció-idő görbéhez hasonló függvényt kapunk, termé-

szetesen a komponensszétválasztás ebben az esetben nem olyan kedvező, mint a korábban leirt (Direct 

Thermal Mode Cycling Zone Adsorption) módszer esetén. 

A fenti eljárásokat különösen jól használhatjuk olyan esetekben, ahol jelentős mennyiségű 

„hulladékhő”, 40–80 °C hőmérsékletű víz, illetve 10–20 °C hőmérsékletű hűtővíz áll rendelkezésre a 

komponensszétválasztás megvalósítására (ipari példa só eltávolítása vízből CZA-módszerrel). 

Az előbbi műveletek során alkalmazhatunk olyan magas deszorpciós hőmérsékletet (TD) is, amikor 

ak (TD) értéke közel zérus. (Ezt elérhetjük az adszorpciós oszlop köpenyterében áramoltatott magas 

hőmérsékletű folyadékkal.) Ekkor az 1.6.47. ábra szerinti PR-elmozdulás során az adszorbens 

koncentrációja, q értéke csaknem zérus értékig csökken, míg a tc részperiódusban a deszorbeálódó 

komponenst igen magas c1 koncentrációban nyerjük ki (1.6.47. és 1.6.48. ábrák). 

 

1.6.47. ábra. A ciklizáló zónás folyadékadszorpció elméleti ciklusa magas hőmérsékletű (TD) 

deszorpció esetén 
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1.6.48. ábra. A ciklizáló zónás folyadékadszorpciós készülékből kilépő folyadék koncentráció-idő 

diagramja magas hőmérsékletű (TD) deszorpció esetén 

Az előbbi termikus adszorpciós–deszorpciós műveleteket gázok (gőzök) szétválasztására is 

alkalmazhatjuk. Fontos ipari feladat az oldószergőzök eltávolítása levegőből adszorpcióval. Ekkor az 

adszorpció hőmérséklete a környezeti hőmérséklet (10–30 °C), míg a deszorpció hőmérsékletét az 

adszorpciós oszlop köpenyterében kondenzálódó, 110–150 °C hőmérsékletű kondenzálódó vízgőzzel 

állítjuk be. A deszorpció során tiszta nitrogén védőgázt kell alkalmazni eluensként a robbanás 

megakadályozása miatt. A magas hőmérsékletű oldószergőzt az adszorber kilépő oldalán hűtőn 

keresztül kondenzáltatjuk, így nyerjük vissza az oldószergőzt a levegőből. 

1.6.7.6. Fluidizációs adszorpciós műveletek 

A fluidizációt (szilárd szemcsék lebegtetését) a vegyiparban, kezdetben főként a katalitikus reaktorok, 

fluidágyas égető berendezések és a ritka földfémek kinyerése területén alkalmazták. Az utóbbi 20 

évben előtérbe került a fluidizációs adszorpciós műveletek alkalmazása az értékes, biotechnológiai 

úton előállított termékek elválasztása területén is (1.6.49. ábra). 

A fluidizáció elméletét most részleteiben nem tárgyaljuk, csak rövid áttekintést adunk. Szilárd, 

szemcsés anyaggal (20–100 μm szemcseméret) töltött oszlopokon fluidumot (gázt, gőzt, folyadékot) 

átáramoltatva a nyomásesés a lamináris, átmeneti és turbulens tartomány után elérheti azt a 

nyomásértéket, amikor a nyomásesésből eredő erő megegyezik a töltettömeg felhajtóerővel 

csökkentett gravitációs erejével. Ekkor az ún. minimális fluidizációs sebességet (vmin) kapjuk. A 

sebességet tovább növelve kiterjed a töltött ágy, majd számunkra nem kívánatos esetben a maximális 

fluidizációs sebesség (vmax) felett a pneumatikus (hidraulikus) szállítás tartománya következik. A vmin 

és vmax fluidizációs sebességek közötti tartományban végezhetjük a fluidizációs adszorpciós műveletet, 

mely a 1.6.49. ábra szerint a biotechnológiákban különösen az intracellulárisan kötött hatóanyagok 

izolálása kapcsán vált iparilag jelentőssé. A leggyakrabban alkalmazott finom szemcsés, 20–100 μm 

szemcseméretű adszorbensek sztirol–divinil-benzol, illetve brómozott sztirol–divinil-benzol alapúak. 



346 Vegyipari műveletek II. Anyagátadó műveletek és kémiai reaktorok 

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

 

1.6.49. ábra. Fermentációs közegek feldolgozásának fontosabb műveletei, a műveletek sorrendje 

1.6.7.6.1. A fluidréteges adszorber matematikai leírása 

A fluidréteges adszorbert tökéletesen kevert műveleti egységnek tekintjük. A komponenstranszport 

sebességmeghatározó lépése a külső diffúzió. Leíró egyenlet az adszorbeálódó komponensre: 

   
dt

dc
VccAccB Kfadf,Ff ,0 *    (1.6.126) 

Fermentációs közeg 0,1…5 g/dm3 

 
Extracelluláris Intracelluláris 

Sejtek 

feltárása 

Széttört testek 

szeparációja 

1…5 g/dm3 

Termékdúsítás 

Izolálás 

5-50 g/dm3 

Terméktisztítás 

50-200 g/dm3 

Formázás 

 

 

Fizikai 

 Termikus kezelés 

 Ultrahang 

 Nedves őrlés 

 Nagynyomású folyadék 

Kémiai, biológiai 

 Hidrolízis lúggal 

 Enzim 

 Detergensek 

 Szerves oldószer 

 

Szeparáció 

 Szűrés 

 Centrifugálás 

 

 

Dúsítás 

 Ultraszűrés 

 Lecsapás 

 Adszorpció fluid rétegen 

 Foly-foly-szilárd extrakció 

 Bepárlás 

 Kristályosítás 

 

Tisztítás 

 Kromatográfia 

 Elektroforézis 

 Elektrodialízis 

 Dialízis 

 

Formázás 

 Szárítás 

 Kristályosítás 

 Formázási műveletek 
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ahol fB BV   a betáplálás térfogati sebessége (m3/s), 

 c0 belépő oldat hatóanyag-koncentrációja (kg/m3), 

 βf,F folyadékkoncentrációval kifejezett folyadékoldali komponensátadási tényező 

(m/s), 

 Aad az adszorbensszemcsék összes geometriai felülete a készülékben az εf felületi 

porozitás figyelembevételével (m2), 

 
p

fgygy

ad
d

V
A




16
 (1.6.127) 

 c*  határfelületi hatóanyag-koncentráció (kg/ m3), 

 Vf,K  készülék (folyadék) térfogata (m3), 

 Vgy  adszorbenstérfogat (m3), 

 εgy  adszorbens szabad térfogati tényező (–), 

 pd   átlagos szemcseméret (m), 

 εf  adszorbens felületi porozitás (–). 

Tételezzük fel, hogy c* értéke zérus. (A telítési művelet kezdeti szakaszát írjuk le. Az adszorbens 

koncentrációja zérus.) 

Kezdeti feltétel: 

00  tq  (1.6.128) 

0*0  ct . (1.6.129) 

Peremfeltétel: 

állandó 0 fBcc  , (1.6.130) 
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A fenti egyenletekkel kiszámíthatjuk a fluidizációs adszorpciós művelet kezdeti szakaszát. 

1.6.7.7. Az adszorbenstöltet regenerálásának műveleti megoldásai 

A nyomásváltoztatásos gázadszorpció (heatless adsorption) a kis értékű adszorpciós–deszorpciós 

hőmennyiségek miatt csupán a nyomás csökkentésével megvalósítható az adszorbens regenerálása. 

Természetesen ehhez gyors kinetikájú adszorbensek (molekulaszűrő zeolitok, molekulaszűrő szenek) 

szükségesek. A gázelegy erősen adszorbeálódó szennyező komponensei az adszorber betáplálási 
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oldalán dúsulnak fel, ezért az ellenáramú, a szétválasztandó gázelegy betáplálási irányával ellentétes 

irányú deszorpció megvalósítása célszerű. Ha a deszorpció iránya egyenáramú, akkor a szennyezések 

a teljes töltetet dezaktiválhatják. 

A hőmérséklet-változtatásos adszorpciós műveletek során, különösen gőzök adszorpciójakor, 

felszabadul a nagy értékű adszorpciós, kondenzációs hőmennyiség, mely felmelegíti az adszorbenst, a 

készüléket és a kilépő tisztított gázt. A deszorpció során a kondenzációs hő (párolgáshő) befektetése 

szükséges. A hőközlés történhet az adszorberoszlop palástján, köpenytéren keresztül vagy a 

deszorbeáló gáz (gőz) felmelegítésével hőcserélőn keresztül egyenáramú vagy ellenáramú áramlással. 

Gyakran alkalmaznak közvetlen vízgőzbevezetést az adszorberbe (aktívszén-töltetek) a deszorpció 

során, így meggátolják a deszorbeálódó szerves gőzök robbanását. A deszorpció során nyert gőz-

elegyet hűtés után ülepítéssel választják el a vizes fázistól egymással nem elegyedő víz és szerves 

fázisok esetén. Az adszorbenst (aktív szén) a deszorpciót befejezve forró nitrogéngázzal szárítják, 

aktiválják. 

Ha az adszorpció során erősen mérgező komponenseket vonnak ki a folyadékfázisból, illetve a gáz- 

(gőz-) fázisból, akkor az elhasználódott töltetet deponálás után égetőben semmisítik meg (ún. cartridge 

rendszerek). 

A bioszeparációk során használt adszorbenseket kíméletesen kell regenerálni. 

A polimer (sztirol–divinil-benzol) adszorbensek felületükön 550–600 Å sugarú pórusokat tartal-

maznak (molekulaszűrő jellegű). A mikroorganizmus-töredékek, nagy móltömegű proteinek a felületi 

pórusokat lefedik, ezeket el kell távolítanunk a deszorpció során. A brómozott sztirol–divinil-benzol 

polimerek esetén a proteinek különösen erősen kötődnek a gömbszerű polimer adszorbens geometriai 

felületén. 

A polimer adszorbensek felületén lévő protein- (mikroorganizmus-töredékek) réteget az ozmotikus 

pulzáció módszerével távolíthatjuk el környezeti hőmérsékleten. 

A sztirol–divinil-benzol alapú adszorbensek térfogata különböző oldószerekben jelentősen változik, 

referenciaként a vízben levő térfogatot tekintjük egységnyinek. 

 Víz  1,00 

 Aceton  1,15 

 Benzol  1,2 

 MeOH  1,15 

 n-hexán 1,18 

 1,2 diklór-etán 1,19. 

A ciklizáló zónás adszorpció (CZA) módszerét alkalmazva a polimer adszorbens térfogata 15–20%-ot 

is változhat. A térfogatváltozás (duzzadás-zsugorodás) gyorsítja a felületi szennyezések eltávolítását 

(felületi réteg felreped, a konvekció sokkal erőteljesebb, mint a diffúzió). Javasolt oldószerek és 

vegyületek a CZA-módszerhez: 

 NH4OH, CH3COOH, CH3–CO–CH3, H2O 

 NaOH, KOH, H2O, MeOH, EtOH 

 H3PO4, H2O 

 NaOCl, NaOH, H2O 

 (NH4)2S2O8, H2SO4, H2O 

 H2O2, NaOH, H2O 

 Br2, NaOH, H2O 

 NaOCl, H2SO4, H2O. 
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Polimer adszorbensek esetén alkalmazhatjuk az adszorbensek regenerálására az emelt hőmér-

sékletű, lúgos, ún. elszappanosítási reakciót is a kis szénatomszámú alkoholok reflux hőmérsékletén. 

Ellenőrző kérdések 

Ismertesse a különböző adszorbenseket! 

Írja le az elméleti tányérszám (NTP) kísérleti meghatározását nyugvóréteges adszorpció esetén. 

Ismertesse a tartózkodási-idő sűrűségfüggvény adatai alapján az NTP meghatározását az ún. 

háromszögelési módszerrel és a momentumok módszerével! 

Hogyan függ az áttörési görbe alakja frontális adszorpció esetén az adszorpciós egyensúlyi 

izotermától? 

Befolyásolja-e a bemeneti Dirac-δ-koncentráció impulzusfüggvény-alakját az adszorber kimenetén az 

adszorpció egyensúlyi izoterma? 

Ismertesse a szimulált mozgóréteges folyadékkromatográf elméleti ciklusát! 

Ismertesse a szimulált mozgóréteges folyadékkromatográfiás elválasztás kritériumait egyensúlyi 

adszorpció és lineáris adszorpciós izotermák esetén. 

Adja meg az egy egyensúlyi egységből álló nyomásváltoztatásos adszorber matematikai leírását a 

gázzal történő feltöltésre vonatkozóan! 

Írja le a nyomásváltoztatásos gázadszorpció egyoszlopos és többoszlopos megoldásait! 

Ismertesse a hőmérséklet-változtatásos adszorpció ciklizáló zónás adszorpciós módszerét! 

Adja meg a fluidizációs adszorpciós művelet matematikai leírását! 

Számítási feladatok 

1. példa 

Laboratóriumi méretű, D = 5 cm belső átmérőjű, L = 50 cm hosszú, dp = 1 mm szemcseméretű aktív 

szénnel (ε = 0,4 szemcsék közötti szabad térfogat/oszlop térfogat, H  = 400 g aktív szén/dm3) töltött 

oszlopon 0
ic  = 1000 mg mérgező szerves oldószer/m3 gáz koncentrációjú gázelegyet tisztítanak 20 °C-

on. A gázelegy áramlási sebessége óránként 100 dm3. 

Az áttörési görbe adatai gázkromatográfiás analízis alapján: 

idő, h 336 337 338 339 340 341 342 343 344 

ic , kilépő gáz konc.* 1 50 160 300 500 750 900 950 1000 

* mg mérgező szerves oldószer/m3 gáz 

a) Rajzolja meg az áttörési görbét! 

Számítsa ki állandó alakú adszorpciós frontot, feltételezve az adszorber kapacitását! 

Az oszlop térfogata: kV =0,981 dm3 

Az aktív szén tömege: 392,5 g 

A megkötött mérgező szerves oldószer tömege: 

mg 34000mg/m 1000h 340m3/h 1,0 3   

Az aktív szén adszorbens koncentrációja: 

34 g mérgező szerves oldószer/392,5 g aktív szén 

iq =0,0866 g mérgező szerves oldószer/1 g aktív szén 

( 0
ic = 1000 mg mérgező szerves oldószer/m3 gáz koncentráció esetén) 
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b)  Számítsa ki az adszorber kapacitását, ha az egészségügyileg megengedett áttörési gázkoncentráció 

értéke 50 mg mérgező szerves oldószer/m3 gáz. 

A megkötött mérgező szerves oldószer tömege: 

mg 33700mg/m 1000h 337/hm 1,0 33   

c)  Számítsa ki az adszorber hatásfokát az áttörési pontra vonatkozóan: 

A hatásfok az áttörési pontig megkötött mérgező szerves oldószer tömegének aránya az adszorber 

kapacitásához viszonyítva. 

η = 33,7/34 = 99,1% 

d)  Számítsa ki az aktív szén adszorber koncentrációját az alábbi integrállal, illetve az integrált közelítő 

összeggel az áttörési görbe adatai alapján! 

 

Hk

t

ikii

i
V

cVdtccG

q

M



 

 0

00

 

( 0
ik cV  érték gázadszorpció esetén általában elhanyagolható, folyadékadszorpció esetén értéke nem 

elhanyagolható.) 

Először kiszámítjuk a 336 h ideig megkötött mérgező szerves oldószer tömegét: 

g 6,33mg 33600mg/m 1000h 336/hm 1,0 33   

Ezután az alábbi integrál közelítő összeget alkalmazzuk: 

Időintervallum 

(h) 

Kilépő ci (átlagos 

koncentráció*) 
ii cc 0
 (átlagos 

koncentráció*) 
  tccG ii 0

 ** 

336–337 25,5 974,5 97,45 

337–338 105 895 89,5 

338–339 180 820 82 

339–340 400 600 60 

340–341 625 375 37,5 

341–342 825 175 17,5 

342–343 925 75 7,5 

343–344 975 25 2,5 

344–345 1000 0 0 

Összesen   394 mg 

 mg mérgező szerves oldószer/m³ gáz٭

**mg mérgező oldószer 

Az adszorberben (392,5 g aktív szénen) megkötött összes mérgező szerves anyag tömege: 

33,6+0,394=33,994 g mérgező szerves oldószer 

( 0
ik cV  értéke 0,4×0,981×1=0,393 mg mérgező szerves oldószer elhanyagolható.) 

iq =0,0865 g mérgező szerves oldószer/1 g aktív szén 
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A kétféle módon számított koncentráció csaknem azonos. 

(Itt kívánjuk megjegyezni, hogy az integrál közelítő összeggel végzett számítás akkor is pontos 

eredményt ad, ha az áttörési görbe nem állandó, hanem arányos alakú.) 

2. példa 

Levegő oxigén- és nitrogénkomponenseit (1. számú komponens oxigén, 2. számú komponens 

nitrogén) választjuk szét zeolitadszorbensen nyomásváltoztatásos gázadszorpcióval. Számítsa ki a 

gázfázis összetételét pe>>po esetén NTP=N=1, 2,…,10 egyensúlyi egységet feltételezve! 

A számításhoz használja az alábbi egyenleteket: 
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Megoldás: 

A második egyensúlyi egységből kilépő gázban az 1. komponens gázfázisbeli móltörtje: 
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Az N-ik egyensúlyi egységből kilépő gázban az 1. komponens gázfázisbeli móltörtje 
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Legyen az 1. számú komponens az oxigén, a 2. számú komponens a nitrogén. 

by1 =0,2 az oxigén koncentrációja a belépő gázban. 

Vg=1 dm³ T=298 K R=0,082 dm³ bar/(K mol) GA =0,8 kg 

Adszorpciós egyensúlyi adatok: 

p, bar 1 2 3 

qoxigén (mol/kg adszorbens) 0,14 0,28 0,41 

qnitrogén (mol/kg adszorbens) 0,28 0,51 0,69 

anitrogén =0,28 mol nitrogén/(kg adszorbens bar nitrogén) 

aoxigén =0,14 mol oxigén/(kg adszorbens bar oxigén) 

Ks, nitrogén =0,28×0,8=0,224 mol nitrogén/bar nitrogén 

Ks, oxigén =0,14×0,8=0,112 mol oxigén/bar oxigén 

5773,0
224,0041,0
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429,05773,0
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871,0796,0692,0565,0 16151413  eeee
yyyy  

983,0972,0953,0921,0 110191817  eeee
yyyy  

3. példa 

Egy laboratóriumi méretű fluidizációs adszorberben gyógyszeripari hatóanyagot izolálunk 

fermentációs oldatból, melynek 0c  koncentrációja 18 mg hatóanyag/dm³ folyadék. A kísérleti 

berendezés oszlopának belső átmérője D=5 cm, hossza L=255 cm, az oszlop teljes térfogata 

VK=5000 cm³. A készülékbe Vgy=1000 cm³ finom szemcseméretű cmd p 042,0  átlagos átmérőjű 

polimer sztirol–divinil-benzol adszorbenst töltünk, melynek szemcseközti szabadtérfogati tényezője 

gy =0,38 dm³ folyadék/dm³ oszlop térfogat. Az előző adatok alapján 620 cm³ szilárd adszorbenst és 

380 cm³ folyadékot jelent, tehát Vf,K=4380 cm³. A fermentációs közeget Bf=4,2 cm³/s = 250 cm³/min 

térfogati sebességgel vezetjük az oszlopba és az adszorbens töltetet fluidizált állapotban tartjuk. A friss 

adszorbens kinetikai állandója, a folyadékkoncentrációval kifejezett külső komponens átadási 

tényezőnek és a friss adszorbenstöltet szabad felületi tényezőjének szorzata βf,Fεf=2,2 x 10-3 cm/s. 

Az átlagos tartózkodási idő t Vf,K/Bf=4380 cm³/ 4,2 cm³/s=1042 s. 

Megoldás: 
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Ha még egy hasonló térfogatú, sorba kötött, fluidréteges adszorbenst alkalmazunk, akkor 
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4. példa 

Egy négyoszlopos, nyitott eluenskörű, szimulált mozgóréteges adszorberben (SMB) gyógyszeripari 

szteroidkeveréket (cA =0,1 g/dm³, cB =0,4 g/dm³) választanak el dp=50 m szemcseméretű szilikagél 

tölteten ( H =404,5 g szilikagél/dm3 oszlop, ε=0,802 cm³ folyadék/cm³ oszlop), tk=22,5 min oszlop-

léptetési idő mellett. Az egyes oszlopok hossza L=25 cm, belső átmérője D=1 cm, az oszlopok 

keresztmetszete Af =0,785 cm² 

Adszorpciós egyensúlyi adatok: 

q koncentráció értékei mg szteroid/g szilikagél mértékegységben adottak. 

c koncentráció értékei mg szteroid/cm³ folyadék mértékegységben adottak. 

B

B
B

c

c
q

0167,01

474,6
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A

A
A

c

c
q

0415,01

086,14


  

aB =6,474 cm³ folyadék/g szilikagél 

aA = 14,086 cm³ folyadék/g szilikagél 

Az alábbi egyenlettel kiszámíthatjuk K értékeit: 

 
KaH 

 



1  

KB = 13,22 cm3 folyadék/cm3 szilikagél 

KA= 28,78 cm3 folyadék/cm3 szilikagél 

A I. adszorber bemeneti térfogatárama D=9,5 cm³/min 

A I. adszorber után kilépő extraktum térfogatárama E=6,2 cm³/min 

A II. adszorber után belépő szétválasztandó keverék térfogatárama F=1,5 cm³/min 

A III. adszorber után kilépő raffinátum térfogatárama R=2,6 cm³/min 

a) Lehetséges-e tiszta A és B szteroidok előállítása az előbbi műveleti paraméterek mellett? Számítsa 

ki az SMB művelet mI, mII, mIII, mIV folyadék–szilárd „sebességarányait” az (1.6.77), (1.6.73), (1.6.54), 

(1.6.80) egyenletekkel: 
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22,1368,8 IVm . 

Tiszta A és B termékek előállításának feltételei teljesültek. 

b) Meddig csökkenthető az I. adszorber bemenetén a D térfogatáram? 

Ebben az esetben mI=KA=28,78. 
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Dmin = 5,675 cm³/min 

c) Mekkora lehet a IV. adszorber maximális térfogatárama? 

Ebben az esetben mIV=KB=13,22. 
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(D–E+F–R) maximális értéke 2,985 cm³/min. 

5. példa 

Laboratóriumi méretű, L=25 cm hosszúságú, D=1 cm belső átmérőjű adszorberben, mely királis 

töltetet (dp=20 μm, H =600 g szilikagél/dm3 szlop, ε=0,67 cm³ folyadék/cm³ oszlop) tartalmaz, 

tartózkodási-idő vizsgálatot végzünk n-hexán eluenssel, tri-tercier-butil-benzol (TTB) jelzőanyaggal 

20 °C-on. Az eluens térfogati sebessége 2,5 cm³/min, a jelzőanyag mennyisége100 μl, koncentrációja 

50 g TTB/dm³ n-hexán. A tartózkodási-idő sűrűségfüggvényének adatait 254 nm hullámhosszon UV-

műszerrel detektáltuk, a koncentrációkat kalibrációs görbe alapján határoztuk meg az alábbiak szerint: 

 

Idő (s) 252 268 284 295 300 310 316 325 332 335 340 348 364 380 

TTB 

(mg/cm
3
) 

0 0,05 0,15 0,8 1,6 3,2 4 3,3 2 1,4 0,7 0,15 0,05 0 

a) Határozza meg az NTP elméleti tányérszámot! 

Rajzolja meg a tartózkodási-idő sűrűségfüggvényt a fenti adatok alapján! 

Értékelje az adatokat háromszögelési módszerrel (1.6.4. ábra) és használja az alábbi egyenletet! 

 

1.6.50. ábra 

HETP
NTP

2
LtR 











 

ζ értékét a maximális koncentráció felénél leolvasva: 

2,354 ζ=28 s … ζ=11,89 s 
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Rt =317 s 

NTP=710 

ζ értékét a háromszög alapjánál leolvasva: 

4ζ =47 s … ζ =11,8 s 

Rt =317 s 

NTP=728 

b) Értékelje a tartózkodási-idő sűrűségfüggvényt a momentumok módszerével az alábbi integrálok, 

illetve integrál közelítő összegek felhasználásával! 
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 (1.6.20) 

Jelölések 

Az adszorpció specifikus jelöléseit ebben a fejezetben adjuk meg. Az általános jelölések a tananyag 

elején találhatóak. 

 

a   fajlagos felület (m2/m3), 

ai  az i-edik komponens Langmuir-egyenlet állandója (m3 folyadék/kg adszorbens), 

A   felület (m2), 

Af=D2π/4 cső keresztmetszete (m2), 

bi  az i-edik komponens Langmuir-egyenlet állandója (m3 folyadék/mol i), 

Bf VB
.

  térfogati sebesség (m3 /s),  

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

ci  az i-edik komponens koncentrációja (mol/m3) 

dp  adszorbensszemcse átmérője (m), 

D   készülékátmérő, csőátmérő (m), 

DK  keveredési tényező (m2/s), 

D   belső diffúziós állandó (m2/s), 

DVD
.

  az I szegmensbe belépő adszorbens térfogati sebessége (m3/s) 

EVE
.

   extraktum térfogati sebessége (m3/s), 
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)(dE   szemcseméret-sűrűségfüggvény (1/mm), 

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

FVF
.

  a szétválasztandó „A,B” elegy betáplálási térfogati sebessége (m3/s), 

GA  az adszorbens tömege (kg), 

H   magasság (pl. oszlopoknál) (m), 

HETP  egy elméleti tányérnak megfelelő magasság (m), 

k'  retenciós tényező (-), 

Kg  a gázfázis kapacitása (mol/bar), 

Ks,k  az adszorbensfázis kapacitása (mol/bar), 

Ki  az i-edik komponens adszorpciós megoszlási hányadosa 

  (m3 folyadék/kg adszorbens), 

L   készülék (cső) hossza (m), 

mI, mII, mIII, mIV SMB készülék folyadék–szilárd sebességarány (-), 

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

NTP  elméleti tányérszám (-), 

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

p  nyomás (Pa vagy bar), 

qi  az i-edik komponens koncentrációja az adszorbensfázisban (mol i/kg adszorbens), 

qi
S  az i-edik komponens telítési koncentrációja a Langmuir-egyenlet szerint (mol i/kg 

adszorbens), 

Q   hőmennyiség (J), 

Q   hőáram (W), 

r   cső sugara (m), 

r  szemcse sugara (m), 

R   moláris gázállandó (8,314 J/(molK)), 

.

RVR    raffinátum térfogati sebessége (m3/s), 

.

SVS    friss eluens térfogati sebessége (m3/s), 

t   idő (s), 

tciklus  ciklus idő (s), 

tk  SMB kapcsolási, léptetési idő (s) 

tm  műveleti idő (s) 

tR  retenciós idő (s), 

t   átlagos tartózkodási idő (s), 

T   hőmérséklet (C vagy K), 

uc  a ci koncentrációjú folyadékelem haladási sebessége az adszorberben (m/s), 
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v   átlagos áramlási sebesség (m/s), 

v0  üres-keresztmetszeti áramlási sebesség (m/s), 

V   térfogat (m3), 

Vg  az adszorpciós oszlop gáztérfogata (m3), 

V   térfogatáram (m3/s), 

z   helykoordináta (m), 

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

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

Görög betűk 

α1,2 adszorpciós szelektivitás (-) 

βf,F folyadékkoncentrációval kifejezett folyadékoldali komponensátadási tényező (m/s), 

  aktivitási koefficiens (-), 

δ Dirac-impulzusfüggvény jele (1/s) 

  a töltet fajlagos hézagtérfogata (m3/m3), 

ε az összes porozitás (m3/m3), 

εp az adszorbenstöltet belső porozitása, εp=εmakro+εmezo+εpmikro, a makro-, mezo-, 

mikroporozitások összege (m3/m3), 

εT az adszorbenstöltet szemcséi közötti szabad térfogat (m3/m3), 

ρH halmazsűrűség (kg/m3), 

ρSZ az adszorbens valódi sűrűsége (kg/m3), 

2  szórásnégyzet (-), 
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1.7. Ioncsere (Hanák László) 

1.7.1. Bevezetés 

Az ioncsere a vegyipar, a rokon iparágak, a környezetvédelem és sok egyéb technológia fontos 

művelete. 

A vízkezelés (akár emberi fogyasztásra, akár ipari célra) volt és valószínűleg marad, az ioncsere egyik 

fontos alkalmazási területe. E mellett az utóbbi évtizedekben a kémiai szeparáció területén az ioncsere 

jelentősége, az ioncserélő anyagok alkalmazásának gyakorisága egyre inkább nő (értékes 

komponensek kinyerése, izotópok, ritkaföldfémek, optikai izomerek elválasztása, radioaktív elemek 

szelektív összegyűjtése stb.). Ezzel párhuzamosan mind a szervetlen, mind a szerves polimer alapú, 

kereskedelemben kapható, készítmények száma is jelentősen növekedett. A speciális tulajdonságú 

ioncserélő anyagok alkalmazásának területe pedig egyre bővül az analitikai mérettől az ipari 

eljárásokig. 

Érdekes módon az ioncserélő anyagok talán legnagyobb felhasználója a katalizátorgyártás, 

használatuk ionkatalizált reakciók lejátszatásában gyakorlati szempontból is érdekes, mivel homogén 

katalitikus folyamatokat így heterogén katalitikussá alakíthatunk. Vannak olyan technológiák, mint 

például a fruktóz előállítása keményítő alapon, amikor a különböző ioncserélő anyagok nem kevesebb, 

mint három funkciót látnak el – katalizátor, illetve hordozó (izomerizáció) – szeparációs (elválasztja a 

reakcióelegy komponenseit) és végül klasszikus ioncserés (ionmentesíti a terméket). 

1.7.2. Ioncserélő anyagok 

Az ioncserélő anyagok hagyományos definíciója szerint ioncserélőknek az olyan, vízben oldhatatlan, 

általában szilárd anyagokat, polielektrolitokat nevezzük, amelyek elektrolitok oldatából pozitív vagy 

negatív ionokat képesek megkötni és ugyanakkor azonos egyenértéknyi mennyiségben más minőségű, 

de azonos töltésű ionokat oldatba bocsátani. 

Az ioncserélő anyagok természetes vagy szintetikus eredetűek, szerves vagy szervetlen alapúak 

lehetnek. A széles körű igények kielégítésére ma világszerte a műgyanta alapú ioncserés készítmé-

nyeket használják túlnyomó többségben. 

A műgyanta alapú ioncserélő anyagok fontosabb jellemzői: 

A térhálós szerves polimer vázat mátrixnak nevezik, ezen helyezkednek el a töltéssel rendelkező 

funkciós csoportok. A funkciós csoportok töltését a velük ellentétes töltésű, mozgékony, ellenionok 

elektrosztatikus töltése kompenzálja. 

Felsorolásszerűen, historikus sorrendben, a különböző cégek által kifejlesztett, gyártott, forgalmazott 

ioncserélő anyagok fontosabb polimer vázai: 

1940– polikondenzációval előállított mátrixok:  

tömbpolimerizált, általában fenol, formaldehid alapú termékek,  

szabálytalan alakú szemcséket aprítással állítják elő, 

1947– polimerizációval előállított mátrixok:  

gyöngy- vagy szuszpenziós polimerizációval,  

sztirol, divinil-benzol (DVB) alapú termékek,  

egyenletes gömb alakú szemcsék, ún. gél típusú mátrixok, 

1955– polimetakrilsav (DVB); gyengén savas kationcserélők, 

1960– nem ionos polimer adszorbensek, hidrofil polimer váz, 

1965– makropórusos mátrixok, 

1970– amfoter ioncserélő anyagok; elektrolitok megkötése, termikus ioncsere, 
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1980– „tentacle” mátrix; hosszú kígyózó lánchoz kötött funkciós csoportok, 

1980– „monosphere” mátrix, rendkívül szűk szemcseméret-eloszlású termékek, 

1990– „biomassza” alapú mátrixok, pl. kitin (poliacetil-glükózamin), keményítő, 

1990– gigapórusú polimetakrilátok, biológiai eredetű makromolekulák elválasztására, 

2000– monolit (sztirol, divinil-benzol alapú) mátrixok, nagy porozitás, gyors kinetika. 

A funkciós csoportok (a mátrixhoz rögzített disszociábilis csoportok) minősége és jellege alapján az 

alábbiak szerint oszthatjuk fel az ioncserélő anyagokat: 

1. A funkciós csoport minősége szerint: 

 kationcserélők, 

 anioncserélők, 

 speciális ioncserélők: 

* kelátképző, 

* ligandumcserélő, 

* amfoter, 

* ionszelektív, 

* redoxi. 

2. A funkciós csoport disszociációs jellege alapján: 

* erősen, 

* közepesen, 

* gyengén 

savas, illetve bázisos ioncserélő készítmények. 

Egyéb, speciális célokra gyártott ioncserélő anyagok és fontosabb felhasználási területük: 

 szervetlen anyagú: 

 zeolitok, természetes és mesterséges: katalizátorok, mosószeripar, 

 csapadékok, rosszul oldódó sók: ionszelektív, nukleáris ipar, 

 cellulóz alapú; tágpórusú, hidrofil: bioszeparáció, 

 dextrán-vázas; gélszűrés+ioncsere: bioszeparáció, 

 kelátképző ioncserélő gyanták: alkáliföldfémek, nehézfémek kivonása, 

 specifikus, ionszelektív gyanták: környezetvédelem, nukleáris ipar, 

 gigapórusos; 500–1000 nm pórusméret: makromolekulák, biológiailag aktív óriásmolekulák, 

 kéreg típusú: analitika, kromatográfia, 

 folyékony ioncserélők: szuszpenziók feldolgozása, folyadékmembránok kialakítása. 

1.7.2.1. Az ioncserélő anyagok fontosabb jellemzői 

Ioncsere-kapacitás: 

Az ioncserélő anyagok felhasználása szempontjából fontos ismernünk az egységnyi tömegű vagy 

térfogatú gyantán lévő funkciós csoportok mennyiségét; ezt a mennyiséget ioncsere-kapacitásnak 

nevezzük. A gyakorlatban többféle módon értelmezett kapacitásadat használatos. Az ioncsere-
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kapacitás függ az ionos formától, az ellenionok minőségétől is. A gyártók a forgalmazott 

készítményeikre jellemző kapacitásadatokat általában, konvenció szerint, a kationcserélők esetén 

hidrogén-, az anioncserélőknél pedig kloridformára vonatkoztatva adják meg. Leggyakrabban 

egységnyi tömegű száraz anyagra és egységnyi halmaztérfogatra, ionmentes vízben ülepített 

gyantaoszlop egységnyi térfogatára vonatkoztatva adják meg a készítményeik kapacitásadatait ún. 

ekvivalens (ekv) koncentrációban. 

A különböző műgyanta alapú, általános felhasználásra gyártott készítmények, a gyártók katalógus-

adatai alapján, az alábbi értékekkel jellemezhetők (1.7.1. táblázat): 

1.7.1. táblázat. Különböző ioncserélő anyagokra jellemző kapacitás-értékek 

Ioncserélő Funkciós csoport és ellenion Qsz (ekv/kg) Qn (ekv/dm
3
) 

Erősen savas  H SO- 3  4,8–5,4 1,8–2,0 

Gyengén savas  H COO- 2  9,5–10 3,3–3,6 

Erősen bázisos    Cl CHN-
33  2,5–4,0 1,1–1,6 

Közepesen bázisos    Cl CHHN-
23  2,8–3,8 1,0–1,3 

Gyengén bázisos    Cl CHHN- 32  3,5–4,8 1,1–1,9 

Qsz: tömegegységre vonatkoztatott ioncsere-kapacitás, ekv/kg száraz ioncserélő anyag; 

Qn : térfogategységre vonatkoztatott ioncsere-kapacitás, ekv/dm3 nedves, vízben duzzasztott, 

ülepített gyantahalmaz-térfogat. 

A gyantaoszlop térfogategységére vonatkoztatott kapacitás függ a gyantaszemcse víztartalmától, 

duzzadóképességétől, a térhálósság mértékétől (divinil-benzol-tartalom), a mátrix anyagától és 

minőségétől (gél típusú vagy makropórusos), a gyantaoszlop ürestérfogati tényezőjétől, az ellenionok 

minőségétől stb. 

A fenti értékek maximáliskapacitás-adatok, amelyek gyakorlatilag megegyeznek a funkciós csoportok 

koncentrációjával. Gyengén savas/bázisos készítmények esetén a funkciós csoportok disszociációját a 

külső oldat pH-értéke határozza meg. Mivel csak a disszociált funkciós csoportok képesek ioncserére, 

a gyengén savas/bázisos ioncserélők ioncsere-kapacitása, adott felhasználási körülmények mellett, a 

gyantával érintkező oldat pH-értékétől függ. Ezt az adatot hívja a szakirodalom effektív, tényleges 

ioncsere-kapacitásnak. Az ioncserélő sav-, illetve báziserősségét elsősorban a funkciós csoport 

minősége határozza meg, de befolyásolja a mátrix minősége is. A gyártók általában megadják, hogy az 

adott termékük milyen pH-tartományban alkalmas ioncserére, illetve megadják a funkciós csoport 

disszociációs/protonálódási állandóját, ill. ennek tartományát. A következő ábra (1.7.1. ábra) egy jó 

kvalitatív képet mutat a funkciós csoportok minősége szerint különböző ioncserélő gyanták 

kapacitásának változásáról a külső folyadékfázis (oldat) pH-értékének függvényében. 

Az ún. monofunkciós ioncserélők funkciós csoportjai egyformák, míg a polifunkciós készítmények 

különböző sav- vagy báziserősségű csoportokkal is rendelkeznek. Az utóbbiak általában polikon-

denzációval előállított anyagokra jellemzőek. 
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1.7.1. ábra. Az ioncsere-kapacitás pH-függése különböző típusú ioncserélő gyanták esetén 

Az erősen savas és erősen bázisos gyanták funkciós csoportjai, erős elektrolitokhoz illően, a teljes pH-

tartományban disszociált formában vannak, ezért ezek a gyanták savas és lúgos oldatban is alkalmasak 

ioncserére. A gyengén savas gyanták savanyú oldatban (a funkciós csoportok protonált, töltés nélküli 

állapotban vannak) ioncserére nem használhatók. A gyantán előzetesen megkötött ionok már a 

legkisebb savfelesleggel is eltávolíthatók. A gyengén bázisos gyanták viszont csak savanyú oldatban 

használhatók ioncserére; ilyen körülmények között a funkciós csoportjaik protonálódás révén töltéssel 

rendelkező kationná alakulnak és ioncserére alkalmasak. 

Szelektivitás: 

Az ioncserélőnek azt a tulajdonságát, hogy a különböző minőségű ellenionokat különböző mértékben 

köti, szelektivitásnak nevezzük. Általában arra az ionra szelektívebb a gyanta, amelynek egységnyi 

töltésre eső hidratált térfogata kisebb. Erősen savas kationcserélő gyantán az azonos vegyértékű 

kationok szelektivitási sorrendje általában a Hofmeister-féle liotrop sorral egyezik meg (Inczédy, 

1962). 

A különböző minőségű ioncserélőkre az alábbi szelektivitási sorrendek adódnak: 

Erősen savas kationcserélő: pH-tartomány: 0…14 
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Gyengén savas kationcserélő: pH-tartomány: 4–5…14 
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A gyantán legerősebben a hidrogénionok kötődnek meg, savas közegben minden iont kiszorítanak a 

gyantáról. 

Erősen bázisos anioncserélő: pH-tartomány: 0…14 
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NOBrCNNOClOHF : típusII.

NOCNNOClHCOFOH : típusI.
 

Gyengén bázisos anioncserélő: pH-tartomány: 0…7–9 

  OHHSONOIBrClFHCO 433  
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A szelektivitási sorokról általánosságban elmondható, hogy 

 a hidrogén- és hidroxilionok helyét elsősorban a funkciós csoport sav- vagy báziserőssége 

határozza meg, 

 az azonos vegyértékű sorok kialakításában főleg a hidratált iontérfogat nagyságának van 

szerepe, 

 a nagyobb vegyértékű ionok nagyobb szelektivitással kötődnek, mint a kisebb vegyértékűek, 

 a sorrend a funkciós csoportok minősége szerint változó lehet, 

 kiugróan nagy szelektivitásspecifikus kölcsönhatás eredménye, pl. a gyengén savas gyanta 

különösen szelektív azokra az ionokra, amelyeknek a karbonátjai rosszul oldódnak. 

Szemcsealak: 

 polikondenzációs termékek: őrlemények, szabálytalan alakú szemcsék, granulátumok, 

 szuszpenziós polimerizációs termékek: gyöngyök, gömb alakú szemcsék, 

 az ép, repedt, törött szemcsehányad mind az új, mind a használt ioncserélők fontos jellemzője. 

Szemcseméret, szemcseméret-eloszlás: 

 0,3–1,2 mm, általános technológiai felhasználásra, 

 5–10–20–50–100–200 μm, analitikai és speciális területekre. 

A termékek szemcsehatárait a szabványszitaszámmal (mesh size), vagy a mm-ben mért átmérővel 

adják meg. Az amerikai US mesh-érték és a mm-es skála közötti közelítő összefüggés a következő: 

16/(US mesh)=szemcseátmérő, mm. A szemcsék átmérője száraz (légszáraz) és duzzadt (vízben 

ülepített) állapotban különböző és függ az ionos formától is. A hagyományos szuszpenziós 

polimerizációs termékek szemcseméret-eloszlása általában normális eloszlású, frakciódiagramja 

szimmetrikus haranggörbe alakú. Az ún. „monosphere” mátrix alapú készítmények viszont gyakor-

latilag azonos méretű gömböket tartalmaznak és speciális polimerizációs technikával állítják elő. Ezek 

előnyösebben használhatók ipari ioncserés kromatográfiás eljárásokban is. 

A szemcseméret és a méreteloszlás különösen a kromatográfiás eljárásoknál játszik fontos szerepet, de 

a kevertágyas-, lebegőágyas-, fluidágyas-ioncserés műveletek esetén is alapvető paraméter. 

Sűrűség: 

függ az ellenionok minőségétől, 

 valódi sűrűség: vízmentes szárazgyanta sűrűsége; 

  kationcserélő: ≈ 1,4 kg/dm3, 

  anioncserélő: ≈ 1,2 kg/dm3, 

 látszólagos sűrűség: vízben duzzasztott gyanta sűrűsége; 

  kationcserélő: ≈ 1,3 kg/dm3, 

  anioncserélő: ≈ 1,1 kg/dm3. 

Pórusméret: 

gél típusú: atomi méretű, ≈ 5–15 nm; függ a szemcse duzzadásától, 

makropórusos: ≈ 50–150 nm. 

Térhálósság (divinil-benzol (DVB)-tartalom: 2–18 m/m%) a szemcse mechanikai stabilitását adja. 

Gél típusú mátrixok esetén meghatározza a szemcse duzzadását, víztartalmát, ioncsere-kapacitását, 

szelektivitását stb. 
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Fizikai, kémiai ellenálló képesség: mechanikai szilárdság, ozmotikus stressz; 

termikus stabilitás: függ a mátrixtól, a funkciós csoportok és az ellenionok minőségétől; 

vegyszerek (oxidáló/redukáló anyagok): a fém ellenionok katalizátorként viselkedhetnek; 

radiokémiai stabilitás stb. 

Duzzadás-zsugorodás: 

A duzzadás-zsugorodás mértéke a funkciós csoportok minőségén kívül függ a mátrix jellemzőitől, 

(DVB-tartalom, gél típusú vagy makropórusos), az ellenionok minőségétől, a külső elektrolit 

minőségétől, koncentrációjától stb. A gyártók katalógusadatai az egyes készítményeikre jellemző, 

közelítő értéktartományokat általában tartalmazzák. 

Jellemző adatok az alábbiak: 

5–20 V/V% (erősen savas/bázisos ioncserélők, makropórusos, illetve gél típusú mátrix), 

50–100 V/V% (gél típusú gyengén savas/bázisos ioncserélők). 

Minőség, tisztaság, szennyező anyagok: 

„hagyományos” technológiai minőségű termékek, 

analitikai, élelmiszer-ipari, nukleáris minőségű stb. készítmények. 

Az utóbbiakat általában megkülönböztető jelzéssel forgalmazzák a gyártók. 

Az irodalmak (Inczédy, 1962; Inczédy, 1980) táblázatosan közlik sokféle készítmény adatait (típus, 

váz, aktív csoport, elnevezés, gyártó, kapacitás stb.). 

1.7.3. Az ioncsere-folyamattal kapcsolatos egyensúlyok 

Ha az ioncserélő anyagot elektrolittal hozzuk érintkezésbe, bizonyos idő után egyensúlyi állapot áll be. 

Ez az állapot több egyensúlyi folyamat eredőjeként adódik, melyek a következők: 

 Oldószer-adszorpciós vagy -duzzadási egyensúly, 

 elektrolitadszorpciós egyensúly, 

 ioncsere-egyensúly. 

1.7.3.1. Oldószer-adszorpciós vagy -duzzadási egyensúly 

Ha a száraz, szilárd ioncserélő anyag oldószerrel (általában vízzel) érintkezik, duzzadási jelenséget 

észlelünk mindaddig, míg a rendszer el nem éri az egyensúlyi állapotot. 

Ennek a folyamatnak az az oka, hogy a száraz ioncserélő gyanta pórusaiban az ionok koncentrációja 

igen nagy (a gyanta kapacitásának megfelelő érték), tehát szolvatációra törekednek. A szolvatáció 

során a gyanta gélszerű anyaggá alakul, amely tovább duzzad az ionok egymásra gyakorolt 

elektrosztatikus kölcsönhatása miatt. Kezdetben a szilárd és a folyadékfázisban az oldószer kémiai 

potenciálja nem egyezett meg. A fázisegyensúly kritériuma a két fázis kémiai potenciáljának 

egyenlősége, amit az oldószerre az alábbi módon írhatunk fel: 

ww   , (1.7.1) 

  wwww aRTVPP ln00   , (1.7.2) 

  wwww aRTVPP ln00
  , (1.7.3) 

ahol: 

 
00 és ww   

az oldószer standard kémiai potenciálja a folyadék-, illetve a szilárd fázisban 

(J/mol), 
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 P és P  a fázisok aktuális nyomása (Pa), 

 P0 a standard nyomás (Pa), 

 Vw és wV  az oldószer parciális móltérfogata a folyadék-, illetve a szilárd fázisban 

(m3/mol), 

 ww aa és  az oldószer aktivitása a folyadék-, illetve a szilárd fázisban (–), 

 R moláris gázállandó (8,314 J/(molK)), 

 T hőmérséklet (K). 

Ha a standard állapotot mindkét fázisban egyenlőnek és praktikusan P0-nak választjuk, akkor: 

  ww
w

w VVPP
a

a
RT  0ln , (1.7.4) 

ahol   a duzzadási vagy ozmózisnyomás (Pa). 

A szilárd fázis oldószert (általában vizet) vesz fel, ezzel térfogata nő, a térhálós mátrixban az azt 

összetartó erők miatt feszültség ébred, ami a duzzadási nyomásban nyilvánul meg. 

A duzzadási nyomás függ a gyanta térhálósságától, kapacitásától, a gyantában levő ionok méretétől, az 

oldószer minőségétől és a külső folyadékfázis elektrolitkoncentrációjától is, hogy csak a legfontosabb 

paramétereket említsük. Ez a nyomás igen nagy lehet. Például egy 16% divinil-benzollal (DVB) 

térhálósított polisztirol gyanta ozmózisnyomása hidrogén formában, teljesen duzzasztott állapotban, 

tiszta vízzel érintkezve kb. 340 bar. 

A gyártók különböző készítményeikre katalógusaikban a duzzadás-zsugorodás mértékére tájékoztató 

adatokat közölnek. Különösen nyugvóréteges ioncserélő berendezések tervezésénél, kialakításánál 

ezeket az adatokat messzemenően figyelembe kell venni, nem szabad beszorítani az ioncserélő 

anyagot, elegendő szabad helyet kell biztosítani a duzzadásához. A gyengén savas, ill. a gyengén 

bázisos ioncserélők esetén a berendezés tervezésénél és kialakításánál még különös figyelmet kell 

fordítani a gyantaágy (a gyanta szemcsék) beékelődésének elkerülésére is, ugyanis ezekben az 

esetekben a gyantaágy térfogata akár a kétszeresére is növekedhet a folyadékfázis pH-értékétől 

függően. Mivel a nyugvóréteges megoldások szükségszerűen ciklikus műveletek, a telítési periódus 

befejezése után regenerálás és általában lazító, öblítő mosás következik, a gyantaágy térfogata is 

ciklikusan duzzad-zsugorodik az egyes periódusokhoz tartozó pH-értéknek és elektrolitkoncentrá-

ciónak megfelelően. 

Az 1.7.2. ábrán gyengén savas kationcserélővel töltött, henger alakú, oszlopban a gyantaágy magas-

ságát mutatjuk be savas, illetve lúgos pH-tartományban. Savas tartományban a funkciós csoportok 

disszociációja visszaszorul, a gyanta elveszti ioncsere-kapacitását és a belső, tömény elektrolit-

koncentráció hiánya miatt az ozmózisnyomás is lecsökken, a polimer váz összeesik. Lúgos pH-

tartományban a funkciós csoportok disszociált formába kerülnek, a gyanta visszanyeri ioncsere-

kapacitását és az ennek megfelelő tömény, belső elektrolitkoncentráció miatt fellépő ozmózisnyomás a 

mátrixot megduzzasztja. 
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1.7.2. ábra. Gyengén savas kationcserélők térfogatváltozása különböző pH-környezetben 

1.7.3.2. Elektrolit-adszorpciós egyensúly 

Természetesen a két fázis érintkezésekor nemcsak az oldószer, hanem az oldott anyagok adszorpciója 

is lejátszódik. Azt a sajátos esetet, amikor a fázisokat félig áteresztő határfelület választja el (a töltéssel 

rendelkező részecskék nem vándorolhatnak szabadon), a Gibbs–Donnan-egyenlet írja le. 

Tételezzük fel, hogy a rendszerben A formájú gyanta Az
A  kationokat és Xz

X  anionokat tartalmazó 

elektrolitoldattal van egyensúlyban. A termodinamikai egyensúly feltétele az, hogy mindkét fázisban 

az elektrokémiai potenciálok megegyezzenek minden komponensre: 

kk   . (1.7.5) 

Ha az elektrokémiai potenciált, ami a kémiai és az elektromos potenciál összege, az A ellenionra írjuk 

fel: 

 FAAA z , (1.7.6) 

 FAAA z , (1.7.7) 

 Fln AA
0
AA zaRT  , (1.7.8) 

AAA

0

AA Fln VzaRT   , (1.7.9) 

 

ahol: 
AA  és  az A ellenion elektrokémiai potenciálja a folyadék-, illetve a szilárd fázisban 

(J/mol), 

 
AA  és  az A ellenion kémiai potenciálja a folyadék-, illetve a szilárd fázisban 

(J/mol), 

 
AA aa és  az A ellenion aktivitása a folyadék-, illetve a szilárd fázisban (–), 

 zA az A ellenion vegyértéke, töltése (–), 

 F Faraday-konstans (96485 coulomb/mol vagy J/(mol·V)), 

  és   a folyadék-, illetve a szilárd fázis elektrosztatikus potenciálja (V), 

 VA az A ellenion parciális móltérfogata (m3/mol). 

Ha újra feltételezzük, hogy a AA   , akkor a Donnan-potenciált kapjuk: 
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 A

A

A

A

Don ln
F

1
V

a

a
RT

z
E  , (1.7.10) 

ahol EDon a két fázis elektrosztatikus potenciáljának a különbsége (V). 

Ha a fenti egyenletet az oldószer-adszorpcióra értelmezzük, vagyis   , megkapjuk a duzzadási 

nyomásra levezetett (1.7.4) egyenletet, melyet, ha az (1.7.10) kifejezésbe behelyettesítjük, azt kapjuk, 

hogy: 

wA VV

w

w

a

a

a

a
RT

z
E

/

A

A

A

Don ln
F

1





















 . (1.7.11) 

A fenti egyenletekből az alábbi a tapasztalatokkal megegyező következtetéseket vonhatjuk le 

kationcserélők esetén: 

 A gyantafázisban a potenciál negatív, az oldatban pozitív (az (1.7.10) egyenletből, mivel zA>0, 

)0AAA  Vésaa . 

 A Donnan-potenciált elsősorban az ellenion töltése és a fázisokbeli aktivitások aránya határozza 

meg. Mivel a gyantafázisbeli aktivitás a kapacitás függvénye, a potenciál értéke nő a kapacitás 

növekedésével. 

 Az oldat hígításával a duzzadási nyomás növekszik, a folyadékfázisbeli aktivitás csökken, így 

mindkét effektus növeli a Donnan-potenciált. 

A kationcserélő gyantafázisában kialakuló negatív potenciál a szintén negatív kísérő anionokat 

taszítja, így alakul ki az ionkizárás (elektrolitkizárás) jelensége. A rendszer valamennyi mozgékony 

ionjára hat az ellenion által kialakított Donnan-potenciál. Ha a kísérő anionra írjuk fel az (1.7.10) 

egyenletet, annak negatív töltése miatt XX aa   kell legyen, vagyis a kationcserélő gyanta a kísérő 

anionokat igyekszik kizárni. Nyilvánvalóan ez az effektus annál erősebb, minél kisebb a kation töltése 

és minél nagyobb az anioné. Például, azonos körülmények között, nátrium-szulfát-, nátrium-klorid-, 

magnézium-klorid-oldatból az elektrolitkizárás mértéke a fenti sorrendben csökken. Ezen kívül még a 

duzzadási nyomás fokozásával is növelhető az elektrolitkizárás, így az oldat hígításával és a 

térhálósság növelésével. Az 1.7.3. ábrán különböző divinil-benzol-tartalmú, azaz különböző 

mértékben térhálósított, gél típusú, ioncserélő gyantákra tipikusan jellemző elektrolitadszorpciós 

izotermák láthatók. Az ábrán a gyantaszemcsék pórusaiban lévő folyadékfázisban kialakuló 

elektrolitkoncentrációját (qi) tüntettük fel, a külső folyadékfázisban levő elektrolit-koncentráció (ci) 

függvényében. Az ábrán jól megfigyelhető, hogy mind a külső elektrolit-koncentráció növelése, mind 

a térhálósság csökkentése (a divinil-benzol-tartalom csökkentése) rontja az elektrolitkizárás 

hatékonyságát. 

 

1.7.3. ábra. Tipikus elektrolitadszorpciós izotermák 

A görbék paramétere a polisztirol térhálósítására használt divinil-benzol százalékos mennyisége. 
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Az elektrolitadszorpció reverzibilis folyamat, az ioncserélő gyantaszemcsék pórusaiból az elektrolit 

(só, sav, lúg) vízzel kimosható. Gyakorlati szempontból ennek egyrészt az ioncserélő gyanták rege-

nerálás utáni vizes mosásánál van jelentősége, másrész ezen a jelenségen alapulnak az ún. ionkizárásos 

szétválasztási műveletek, melyek elektrolitok és nemelektrolitok szétválasztására alkalmazhatók. 

A töltéssel nem rendelkező, nemelektrolit jellegű komponensek, az elektrolitokkal ellentétben, ugyanis 

nem záródnak ki a gyantafázisból, a szemcsék pórusaiban lévő folyadékfázisban a koncentrációjuk jó 

közelítéssel megegyezhet a külső folyadékfázisbeli koncentrációértékkel (ha adszorpció nem lép fel és 

ha a szemcse pórusmérete lehetővé teszi a nemelektrolitok diffúzióját a gyanta belsejébe). Ilyen 

rendszerekre jellemző „adszorpciós” izotermák láthatók az 1.7.4. ábrán. 

 

1.7.4. ábra. Elektrolitok és nemelektrolitok adszorpciós izotermái ioncserélő gyantákon 

Az ionkizáráson alapuló szétválasztási, tisztítási módszerekkel mind analitikai, mind ipari, techno-

lógiai területeken találkozhatunk, pl. erős savaknak gyenge savaktól történő elválasztása, glicerin 

sómentesítése, cukoripari melaszok kezelése stb. Az utóbbi esetekben egy – pórusméretét tekintve – 

jól megválasztott erősen savas kationcserélő csak a nemionos szacharózt engedi be a szemcse póru-

saiba. A szintén nemionos, de nagyméretű, a gyanta pórusméreténél nagyobb méretű, szennyező anya-

gokat (kolloidokat, festékanyagokat) a szemcse az elektrolitokhoz hasonlóan kizárja, az ioncserélő 

ilyen körülmények között molekulaszitaként is működik. 

Példaként a glicerin só-(NaCl)-mentesítését mutatjuk be az 1.7.5. ábrán. 

 

1.7.5. ábra. Glicerin sómentesítése ionkizárásos módszerrel 

a) elvi vázlat, b) a NaCl és a glicerin koncentrációja (cki )az oszlopból kilépő oldatban (Vki ). 

A retenciós térfogatok, (Vr,NaCl és Vr,glicerin) jó közelítéssel becsülhetők az ioncserélő töltet térfogata, 

porozitásadatai, ürestérfogati tényezői alapján: 
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Vr,NaCl ≈ Vk·ε 

Vr,glicerin ≈ Vk·ε + Vk·(1–ε)·εp 

ahol: Vk az ioncserélő töltet térfogata (m3), 

  ε az ioncserélő töltet külső, szemcsék közötti, ürestérfogati tényezője (m3/m3), 

  εp az ioncserélő szemcse belső porozitása (m3/m3). 

Az ionkizárásos módszerek vegyipari műveleti szempontból tipikusan állóágyas (nyugvóágyas) 

műveleteket, az ioncserélő gyantát oszlopban, vízben ülepített formában használják. Az említett 

példában adott térfogatú glicerin–só vizes oldatát az ioncserélő oszlopra adagolják, majd vízzel 

mossák (eluálják). Az oszlopról távozó vízben először a só (nátrium-klorid), majd a glicerin jelenik 

meg. Ezt a folyadékáramot célszerűen frakcionálva kapják a termékeket. 

A hatékony eljárások általános jellemzői, illetve az elválasztást befolyásoló fontosabb műveleti 

paraméterek az alábbiak: 

 Nagy kapacitású, erősen savas/bázisos ioncserélő; általában géltípusú mátrix, 

 viszonylag kis szemcseméret; általában d ≈ 0,15–0,3 mm (50–100 mesh), 

 hosszú ioncserélő oszlop; L > 1 m, 

 kis üreskeresztmetszeti áramlási sebesség; v0 ≈ 1–2 m/h, 

 hőmérséklet; általában a környezeti hőmérséklet vagy ennél kissé magasabb érték, 

 a szétválasztandó oldat koncentrációja, viszkozitása, sűrűsége, térfogata stb. 

Az ionkizárásos módszer előnye, hogy az elektrolit–nemelektrolit jellegű komponensek elválasz-

tásához viszonylag széles körben alkalmazható, vizet használhatunk (eluensként) a szétválasztáshoz és 

az ioncserélőt nem kell regenerálni. 

1.7.3.3. Ioncsere-egyensúly 

Ha a kísérleti körülményeket úgy választjuk meg, hogy az oldószer- és elektrolit-egyensúlyok hatása 

elhanyagolható, akkor a tulajdonképpeni ioncsere-egyensúlyt tanulmányozhatjuk. Az ioncsere 

folyamatát sztöchiometrikus, egyensúlyi reakciónak tekintjük. 

1.7.3.3.1. Kétkomponensű ioncsere-egyensúlyok leírása 

Kétkomponensű rendszerben a következő egyenlettel szemléltethetjük az ioncsere-reakciót zA töltésű, 

vegyértékű, A ionok és Bz  töltésű, vegyértékű, B ionok cseréje esetén: 

,BAAB B

A

A

B ABBA

z

z

z

z zRzzRz   (1.7.12) 

ahol R az egységnyi töltésű funkciós csoport a gyantafázisban. 

Az egyenlettel kapcsolatban megadjuk néhány, az ioncsere-egyensúllyal kapcsolatos fogalom 

definícióját. 

Termodinamikai egyensúlyi állandó: 

Az A ionnak a B ionra vonatkoztatott termodinamikai egyensúlyi állandója: 

A

A

BA

BAA
B zz

zz

aa

aa
K

B

B

 , (1.7.13) 

ahol Aa és Ba  az A és B ionok gyantafázisbeli aktivitása (mol/dm3), 

 Aa és Ba  az A és B ionok folyadékfázisbeli aktivitása (mol/dm3). 
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Látszólag egyensúlyi állandó: 

(A szakirodalomban gyakran egyensúlyi koefficiens vagy szelektivitási koefficiens.) 

Az A ionnak a B ionra vonatkoztatott látszólagos egyensúlyi állandója: 

AB

AB

BA

BAA
B zz

zz

qc

cq
k  , (1.7.14) 

ahol Aq  és Bq  az A és B ionok gyantafázisbeli koncentrációja (mol/dm3), 

  Ac  és Bc   az A és B ionok folyadékfázisbeli koncentrációja (mol/dm3). 

Szelektivitási tényező: 

(A szakirodalomban gyakran elválasztási tényező vagy szeparációs faktor, független az ioncserében 

részt vevő komponensek vegyértékétől) 

Az A ionnak a B ionra vonatkoztatott szelektivitási tényezője: 

BA

BAA
B

yx

xy
T  , (1.7.15) 

ahol yA és By   az A és B ionok gyantafázisbeli egyenértéktörtje (–), 

  Ax  és Bx  az A és B ionok folyadékfázisbeli egyenértéktörtje (–). 

Az egyenértéktört definíciója kétkomponensű rendszerben a következő: 

Q

qz

qzqz

qz
y AA

BBAA

AA
A 


 , (1.7.16) 

Q

qz

qzqz

qz
y BB

BBAA
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B 


 , (1.7.17) 
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A 


 , (1.7.18) 

Tc

cz

czcz

cz
x BB

BBAA

BB
B 


 , (1.7.19) 

ahol Q  az ioncserélő gyanta kapacitása )( BBAA qzqz  , (ekv/dm3), 

  Tc  az oldat összkoncentrációja )( BBAA czcz  , (ekv/dm3). 

Megoszlási hányados az A komponensre: 

(Híg rendszerekre, főként kromatográfiás elválasztásoknál használják.) 

A

A
A

c

q
m  . (1.7.20) 

Az előzőekben felsorolt „állandók” közül a termodinamikai egyensúlyi állandó az egyetlen valóságos 

konstans izoterm, izobár állapotban. A többiek függvényei az összkoncentrációnak ( Tc ) és a fázisok 

összetételének (qA, qB, cA, cB, yA, yB, xA, xB) is. 

Híg rendszerekben az aktivitási koefficiensek ( BA ,  ) értékei egyhez tartanak, a termodinamikai 

egyensúlyi állandó A
BK  jó közelítéssel megegyezhet a látszólagos egyensúlyi állandó A

Bk  értékével: 
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K  . (1.7.21) 

Töményebb elektrolitok esetén viszont a termodinamikai és a látszólagos egyensúlyi állandók értékei 

jelentős mértékben eltérhetnek egymástól. A kapcsolódó szakirodalomban (pl. Inczédy, 1980; 

Schweitzer, 1988) kétkomponensű ioncserére vonatozóan számos ionpárra és ioncserélő anyagra 

meghatározott, kimért termodinamikai és a látszólagos egyensúlyi állandót találunk. A gyakorlati, 

technológiai felhasználásokhoz, számításokhoz a koncentrációkkal definiált látszólagos egyensúlyi 

állandó alkalmazása a célszerűbb. Ez utóbbi, a tapasztalat szerint, ugyan a legtöbb esetben nem 

állandó, hanem függ a fázisok összetételétől is, ezért vagy átlagos adattal számolnak közelítő 

értékként, vagy pontosabb adatok igénye esetén, a fázisok (általában a gyantafázis) összetételének 

függvényében, megfelelően kimért, változó látszólagos egyensúlyi állandó értéket használnak. Egy 

ilyen, a látszólagos egyensúlyi állandók közelítő értékeit tartalmazó gyűjteményt láthatunk az 1.7.2. és 

az 1.7.3. táblázatban. 

1.7.2. táblázat. Különböző kationok lítiumionra vonatkoztatott látszólagos egyensúlyi állandói erősen 

savas, géltípusú, 8% DVB-tartalmú kationcserélőn 

Ion, A
+
 





A

Li
k  Ion, A

2+
 





2A

Li
k  

Li+ 1 Mg2+ 3,3 

H+ 1,3 Zn2+ 3,5 

Na+ 2,0 Cu2+ 3,8 

NH4
+ 2,6 Ni2+ 3,9 

K
+
 2,9 Ca

2+
 5,2 

1.7.3. táblázat. Különböző anionok hidroxilionra vonatkoztatott látszólagos egyensúlyi állandói 

erősen bázisos I. típusú és II. típusú anioncserélőkön 

Ion, A
-
 

Erősen bázisos 

anioncserélő, I. típus 





A

OH
k  

Erősen bázisos 

anioncserélő, II. típus 





A

OH
k  

OH– 1 1 

I– 175 17 

HSO4
– 85 15 

NO3
– 65 8 

Cl– 22 2,3 

HCO3
– 6 1,2 

HSiO3
– <1 <1 

fenolát 110 27 

A táblázatokban megadott értékek a lítium-, illetve a hidroxilionra vonatkoztatott látszólagos 

egyensúlyi állandók közelítő adatai. Ezek az értékek átszámíthatók más ionra vonatkoztatott adatokra 

is, az egyensúlyi állandó definíció egyenlete alapján. 

Egy vegyértékű ionok cseréje esetén az így kapott adatok jó közelítéssel megegyeznek a független 

kísérleti eredményekkel és széles körben általánosan felhasználhatók az új ionpár látszólagos 
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egyensúlyi állandójának becslésére, természetesen azonos ioncserélő gyanta esetén. 

Például a nátriumionnak a hidrogénionra vonatkoztatott látszólagos egyensúlyi állandója 8% DVB-

tartalmú, erősen savas kationcserélő gyantán, a fentiek alapján: 

5,13,1/2//

LiH

LiH

LiNa

LiNaH

Li

Na

Li

HNa

HNaNa

H






















qc

cq

qc

cq
kk

qc

cq
k . (1.7.22) 

Az így kapott eredmény, a nátriumionnak a hidrogénionra vonatkoztatott látszólagos egyensúlyi 

állandó értéke 5,1Na

H




k , egy átlagos, közelítő adat, amely gél típusú, 8% DVB-tartalmú, erősen 

savas, szulfonsav funkciós csoportot tartalmazó kationcserélőkre általánosan jellemző. 

Különböző vegyértékű ionok cseréje esetén is használható a fenti módszer, legalábbis a 

definícióegyenletek mechanikus alkalmazása szerint, de az így kapott eredmények és a kísérleti adatok 

között legtöbbször nagy eltérések vannak, ezért csak közelítő, becsült adatként használhatók fel. 

Anioncserélők esetén különös figyelmet érdemel az erősen bázisos ioncserélők két változata, 

 az ún. I. típus, funkciós csoportja trimetil-ammónium, pl. Dowex 1 x ..., 

 az ún. II. típus, funkciós csoportja általában dimetil-hidroxi-etil-ammónium, pl. Dowex 2 x…. 

Az egyes anionok látszólagos egyensúlyi állandója akár egy nagyságrendet is változhat a két 

különböző funkciós csoportot tartalmazó, erősen bázisos gyantán. 

Mivel az ioncsere-reakció sztöchiometrikus, a koncentrációadatokat célszerűbb ekvivalens/dm3 

mértékegységben megadni, mint mol/dm3-ben, az előző esetben ugyanis az ioncsere során az 

összkoncentrációk, (a folyadékfázis összkoncentrációja, össznormalitása ( Tc , ekv/dm3), a gyantafázis 

„összkoncentrációja” a gyanta kapacitása (Q, ekv/dm3), nem változnak különböző vegyértékű ionok 

cseréje során sem. Az ioncserélő anyagok kapacitását, az egységnyi töltésű funkciós csoport 

koncentrációját is ekv/dm3 vagy ekv/kg adják meg a gyártók, illetve a kapcsolódó szakirodalomban is 

az előző mértékegységeket használják általánosan. Az egyedi, ioncserében részt vevő komponensek 

koncentrációjának kifejezésére, különösen gyakorlati alkalmazásokban, az ún. egyenértéktört 

használatos. A folyadék- és a gyantafázisban az egyenértéktörteket kétkomponensű rendszerben, zA 

töltésű A ionok és Bz  töltésű B ionok cseréje esetén, az (1.7.16–1.7.19) egyenletek definiálják; 

 az értelmezési tartományuk 1,,,0 BABA  yyxx , és 

 összegük a fázisokra külön-külön 1: .1,1 BABA  yyxx  

Az előző, az ioncsere területén általánosan használatos mértékegységek, ekvivalens/dm3, illetve 

egyenértéktörtek, alkalmazását az egyensúlyi állandó definícióegyenletében az alábbiakban mutatjuk 

be. 

Pl. egy vegyértékű kationok cseréje: 

  BAAB RR . (1.7.23) 

Definíció szerint: 





 

BA

BAA

B qc

cq
k )mol/dm : ,( 3cq , 

mivel ebben az esetben 

 
BBAABBAA

,,, xccxccyQqyQq TT , 

ezért 
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. (1.7.24) 

Gyakran használatos, különösen egyensúlyi összetételek számításához, az (1.7.24) egyenlet átrendezett 

alakja is: 

)1()1(
A

AA

B

A

A














 x

x
k

y

y
. (1.7.25) 

Ebben az esetben a megfelelő egyenértéktörteket is használhatjuk a látszólagos egyensúlyi állandó 

egyenletében változtatás nélkül, az eredeti formában. A szelektivitási tényező vagy szeparációs faktor 

megegyezik a látszólagos egyensúlyi állandóval: 









  A

B

BA

BAA

B
k

yx

xy
T . (1.7.26) 

Egy vegyértékű, két vegyértékű kationok cseréje esetén a következő összefüggések adódnak: 

  B2AAB2 2
22 RR . (1.7.27) 

Definíció szerint: 
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. (1.7.28) 

Gyakran használatos, különösen egyensúlyi összetételek számításához, az (1.7.28) egyenlet átrendezett 

alakja is: 
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. (1.7.29) 

Ilyen rendszerekre is használhatjuk a megfelelő egyenértéktörteket a látszólagos egyensúlyi állandó 

egyenletében, de ebben az esetben az egyenletben megjelenik a fáziskoncentrációk hányadosa ( TcQ / ). 

Az egyensúlyi összetételt már nem csak az egyensúlyi állandó (




2A

B
k ), hanem az említett hányados 

értéke is befolyásolja. 

Ilyen rendszerekben a szelektivitási tényező vagy a szeparációs faktor nem egyezik meg a látszólagos 

egyensúlyi állandóval: 
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. (1.7.30) 

Az (1.7.30) egyenletből következik, hogy különböző vegyértékű ionok cseréje esetén még olyan 

rendszerekben is, amelyekre a látszólagos egyensúlyi állandó értéke 1, a szelektivitási tényező értéke 

1-től eltérő is lehet. Az (1.7.30) összefüggés alapján könnyen belátható, hogy különböző vegyértékű 
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ionok cseréje esetén a több vegyértékű ionnak az egy vegyértékű ionra vonatkoztatott szelektivitási 

tényezője az oldat összkoncentrációjának csökkentésével növekszik. Ezt a jelenséget nevezik az 

ioncserés szakirodalomban elektroszelektivitásnak. Ha a cserében részt vevő ionok több vegyértékűek, 

és a vegyértékük azonos, ez a jelenség nem tapasztalható. 

Az ioncsere-egyensúly talán a legszemléletesebben az ioncsere-izotermával jellemezhető. 

Kétkomponensű (pl. A és B ionok cseréje) rendszerben az izoterma adott hőmérsékleten és adott 

folyadékfázis-összkoncentráció ( Tc ) mellett a választott ion gyantafázisbeli egyenértéktörtjét (pl. yA) 

adja meg a folyadékfázis egyenértéktörtjének ( Ax ) függvényében. Jellegzetes ioncsere-izotermák 

láthatók az 1.7.6. ábrán. 

 

1.7.6. ábra. Jellegzetes ioncsere-izotermák 

1 – lineáris izoterma, 1A

B
T , 

2 – kedvező alakú izoterma, 1A

B
T , 

3 – kedvezőtlen alakú izoterma, 1A

B
T , 

4 – szigmoid alakú izoterma, 
A

B
T  változó 

Lineáris izoterma esetén a kétkomponensű rendszer nem mutat szelektivitást egyik ionra sem, a 

gyantafázisbeli egyenértéktörtjük megegyezik a folyadékfázisbeli egyenértéktörtjükkel. 

Kedvező alakú, domború izoterma esetén (2 jelű görbe) az A ion „kedvezőbben” kötődik, mint a B 

ion. Az A ion adott folyadékfázisbeli egyenértéktörtjéhez (xA) ennél az értéknél nagyobb gyanta-

fázisbeli egyenértéktört tartozik (yA>xA) a teljes 0≤xA≥1 összetétel-tartományban. Kedvezőtlen alakú, 

homorú izoterma esetén (3 jelű görbe) az A ion „kedvezőtlenül” kötődik a B ionhoz képest. Az A ion 

adott folyadékfázisbeli egyenértéktörtjéhez (xA) ennél az értéknél kisebb gyantafázisbeli 

egyenértéktört tartozik (yA<xA) a teljes 0≤xA≥1 összetétel-tartományban. Az ún. szigmoid alakú 

izoterma (4 jelű görbe) esetén az A ion kedvező-kedvezőtlen megkötődése tapasztalható az 

összetételtől függően. Ezt a jelenséget nevezik szelektivitásfordulásnak. 

Kétkomponensű ioncsere-izotermák leírására általában a szelektivitási tényező definícióegyenletét 

használják: 

)1(
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xy

yx

xy
T




 . (1.7.15) 

Fejezzük ki pl. az A ion gyantafázisbeli egyenértéktörtjét: 
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  (1.7.31) 

és/vagy a folyadékfázisbeli egyenértéktörtjét: 

AA
A

B
A

B

A
A

yyTT

y
x


 . (1.7.32) 

Így megkapjuk az izoterma egyenletét. Az egyenletek paramétere, „állandója” az A ionnak a B ionra 

vonatkoztatott szelektivitási tényezője, A
BT . Ha ez valóban állandó, vagy jó közelítéssel állandónak 

tekinthető, az összetétel függvényében, akkor állandó szelektivitású rendszerrel van dolgunk és az 

izoterma pontjai közvetlenül számolhatók. Pl. az 1.7.6. ábrán az 1, 2, 3 görbék paramétere, az A–B 

ioncsere szelektivitási tényezője rendre A
BT =1; 8; 0,25 és az összetételtől függetlenül állandó. Változó 

szelektivitású rendszerek (ez jellemezhető pl. a 4 görbével) esetén ismernünk kell a szelektivitási 

tényező összetételfüggését. Ehhez megfelelően széles összetétel-tartományban kimért, kísérletileg 

meghatározott, egyensúlyi fázisösszetételekre (yA, xA) van szükségünk, majd az (1.7.15) 

összefüggéssel kiszámítjuk a szelektivitási tényező értékét pontról pontra. A )( A
A

B yfT   vagy a 

)( A
A

B xfT   összefüggést általában polinómmal közelítjük. Ezt a polinómot használhatjuk az (1.7.31), 

vagy az (1.7.32) összefüggésekben az izoterma pontjainak számításához, az egyensúly leírásához. 

Olyan ioncserés műveletek esetén, ahol az oldat összkoncentrációja (cT) is változik a művelet során, az 

egyensúly leírásához a cT-t, mint újabb változót is figyelembe kell vennünk, hiszen híg oldatokban és 

tömény oldatokban jelentősen eltérhetnek egymástól a látszólagos egyensúlyi állandó és szelektivitási 

tényező értékei, még azonos vegyértékű ionok cseréje esetén is. Ebben az esetben már térbeli felületet 

kapunk. 

Különböző vegyértékű ionok cseréje esetén az izotermák alakja igen érzékenyen változik az 

oldatkoncentrációval, híg oldatokban a nagyobb vegyértékű ionra nézve „kedvező” alakú ioncsere 

izoterma tömény oldatokban akár kedvezőtlen alakúvá is válhat, ezt szemlélteti az 1.7.7. ábra. 

 

1.7.7. ábra. Ioncsere-izotermák, egy vegyértékű (B+) – két vegyértékű (A++) kationok cseréje esetén, 

(az (1.7.29) összefüggéssel számolt, 1
2A

B




k , 2Q  ekv/dm3 értékekkel) 

1–cT=4 ekv/dm3, 2– cT=2 ekv/dm3, 3– cT=0,2 ekv/dm3, 4– cT=0,02 ekv/dm3 

A szakirodalomban kétkomponensű rendszerekre nagyszámú, megfelelően kimért egyensúlyi 

adatokat, izotermákat találunk. Kísérleti meghatározásukra kétféle módszer használatos. Az ún. 
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statikus módszer egyik változatának alkalmazásakor keverős edényben, üstben, adott mennyiségű 

gyantát egyensúlyba hozunk ismert összetételű és térfogatú oldattal. Az egyensúly beállta után a 

fázisokat elválasztjuk és meghatározzuk az összetételüket. A másik leggyakoribb változat, az ún. 

dinamikus módszerek csoportjába tartozó frontális analízis. Ebben az esetben az adott mennyiségű 

ioncserélő gyantát oszlopba töltjük és különböző összetételű, megfelelő térfogatú oldatok 

átáramoltatásával áttörési görbéket veszünk fel. Az áttörési görbék kiértékelésével határozzuk meg a 

fázisok egyensúlyi összetételét. 

1.7.3.3.2. A többkomponensű ioncsere-egyensúlyok leírása 

Ioncserés műveletek alkalmazása esetén gyakori, hogy az ioncsere-folyamatban kettőnél több ion vesz 

részt. Általában a többkomponensű ioncserés rendszerekben az egyensúlyi koncentrációkat az alábbi 

többváltozós függvény segítségével lehetséges megadni, pl. egy n komponensű rendszer esetén az 

egyes komponensek folyadékfázisbeli koncentrációja, *
ic : 

),,...,( 31
*

Tni cqqqfc  . (1.7.33) 

Látható, hogy az „i” ion folyadékfázisbeli egyensúlyi koncentrációja ( *
ic ) a gyantafázisbeli 

összetételtől és a folyadékfázis összkoncentrációjától is függ. A többkomponensű rendszerekre csak 

nagyon ritkán találunk megfelelően széles intervallumban kimért egyensúlyi adatokat. Sok esetben a 

biner egyensúlyi adatokat használják fel a többkomponensű rendszerek közelítő leírására (állandó 

szelektivitási tényezők, független ioncsere feltételezése stb.). 

Többkomponensű rendszerek ioncsere-egyensúlyának közelítő leírását és az egyensúlyi koncentrációk 

meghatározását röviden az alábbiakban mutatjuk be három (egy vegyértékű) komponensre, állandó 

szelektivitástényezők esetén. 

A sztöchiometrikus ioncsere miatt: 

állandóCBA  Tcccc , (1.7.34) 

állandóCBA  Qqqq , (1.7.35) 

ahol CBA ,, ccc  az A, B, C ion folyadékfázisbeli koncentrációja, ekv/dm3, 

 CBA ,, qqq  az A, B, C ion gyantafázisbeli koncentrációja, ekv/dm3. 

Az egyes komponensek egyenértéktörtje: 

;;; C
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B
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A
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x
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c
x   (1.7.36) 

;;; C
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Q

q
y   (1.7.37) 

Az egyenértéktörtek összege a fázisokra külön-külön 1. 

1;1 CBACBA  yyyxxx . (1.7.38) 

A szelektivitási tényezők: 

1;;

CC
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CBB

C
CA

CAA
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yx

xy
T

yx

xy
T

yx

xy
T . (1.7.39) 

Az (1.7.38) és az (1.7.39) összefüggések felhasználásával kifejezhetjük pl. a gyantafázisbeli 

egyenértéktörtek ismeretében a folyadékfázisbeli egyenértéktörteket: 
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 , (1.7.40) 
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 , (1.7.41) 

BAC 1 xxx  . (1.7.42) 

Hasonló módon kifejezhetjük a folyadékfázis egyenértéktörtjeinek ismeretében a gyantafázisbeli 

egyenértéktörteket is. 

1.7.3.3.3. Az ioncsere-egyensúly termodinamikai leírása, modellezése 

Az ioncsere termodinamikai egyensúlyi állandója, az adszorpciós folyamatokat elhanyagolva, a 

termodinamikából ismert definícióegyenlet szerint a következő: 

A
B

0 ln KTRG  , (1.7.43) 

ahol G0 a standard állapotú rendszer szabadentalpia-változása (J/mol). 

Az A és B ellenionokat tartalmazó kétkomponensű rendszerre felírva az (1.7.8) és (1.7.9) 

egyenleteket, az alábbi egyenletrendszert kapjuk: 

 Fln AA
0
A zaRTA  , (1.7.8) 

AAA

0

AA Fln VzaRT   , (1.7.9) 

 Fln BB
0
BB zaRT  , (1.7.40) 

BB

0

BB Fln VzaRT B   . (1.7.41) 

Figyelembe véve az (1.7.5) egyenletet, miszerint egyensúlyi állapotban az elektrokémiai potenciálok 

megegyeznek, kapjuk, hogy: 
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E  . (1.7.44) 

Átrendezés után a termodinamikai egyensúlyi állandóra a következő kifejezést kapjuk: 

 ABBA

BA

BAA
B

0 lnln VzVz
aa

aa
RTKRTG

A
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zz

zz

 . (1.7.45) 

A fenti egyenlet alapján a szelektivitás értelmezése lehetővé válik termodinamikai alapon (Gregor-

modell, Gregor, 1948). Helyettesítsük be a fenti egyenletbe a látszólagos egyensúlyi állandót 

célszerűségi okokból, hiszen általában a koncentrációkat tudjuk közvetlenül mérni. 

 ABBA

B

B

A

AA
B lnln VzVz
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. (1.7.46) 

Az egyenlet szerint a szelektivitás kialakulásában két tényezőnek van szerepe, az egyik a kémiai hatás, 

ami az aktivitási együtthatók értékében tükröződik, a másik mechanikai jellegű, az ozmotikus munka (

kV ). Azt, hogy a két hatás közül melyik a domináns, az ellenionok minősége és a gyanta szerkezete 

adja meg. A fenti egyenlettel a duzzadási nyomás és az aktivitási koefficiensek ismeretében a 

látszólagos egyensúlyi állandó becsülhető. 

Az (1.7.46) egyenletből az alábbi, a tapasztalattal egyező, következtetések vonhatók le: 
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 A duzzadási nyomás növelésével a szelektivitás növekszik. Mivel a duzzadási nyomás a mátrix 

DVB-tartalmának növelésével nő, ezért nagyobb DVB-tartalmú gyantán a szelektivitás is 

nagyobb. 

 A szelektivitást a cserélendő ionok parciális moláris térfogatának a különbsége határozza meg. 

 Gyantafázisbeli aktivitási együtthatók értéke, ionpárképződés, komplexképződés stb., specifikus 

szelektivitást eredményezhet. 

 A hőmérséklet növelésével a szelektivitás csökken. 

A termodinamikai egyensúlyi állandó a jól ismert termodinamikai alapfüggvények segítségével a 

következő módon fejezhető ki: 

G = H – TS. (1.7.47) 

Ebből az ioncsere-egyensúly hőmérséklet- és nyomásfüggése az alábbi módon kapható meg: 
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, (1.7.49) 

ahol H0 az ioncsere-reakcióban az entalpiaváltozás standard állapotban (J/mol), 

  V0 a móltérfogat-változás (m3/mol). 

Az egyensúlyi állandó hőmérsékletfüggése H0 értékének függvénye, ez a hatás nem túl nagy, de a 

termikus ioncserés műveletek (pl. paraméteres szivattyúzás, ciklikus zónás ioncsere) esetében jól 

kihasználható. A móltérfogat a nyomás függvényében igen kis mértékben változik, így az egyensúlyi 

állandó nyomásfüggése nagyon csekély. 

1.7.3.3.4. Szerves vegyületek, biotechnológiai termékek ioncserés egyensúlya 

Szerves vegyületeket, biotechnológiai termékeket, „biokemikáliákat” előállító technológiákban 

széleskörűen alkalmaznak ioncserés műveleteket különösen elválasztási, koncentrálási célokra. Az 

ioncserélők alkalmazásánál az alábbi szempontokat célszerű még figyelembe venni: 

1. Ionok, molekulák mérete: szervetlen ionok mérete közelítőleg egy nagyságrendet változik, míg a 

szerves ionok mérete igen nagy változatosságot mutat, a szervetlen ionok méretének akár az 

ezerszeresét is meghaladhatja, ezért az ioncserélő pórusmérete igen jelentős tényező. Nagy-

méretű ionok a szokásos mértékben térhálós, gél típusú vagy közepes pórusméretű gyantákon 

gyakorlatilag elhanyagolható mértékben köthetők meg. Nincs a gyantának hozzáférhető 

ioncsere-kapacitása az adott nagyméretű ionra. Ilyen esetekre nagy pórusméretű cellulóz- és 

dextránalapú ioncserélő készítményeket javasolnak. Ezek ioncsere-kapacitása (0,1–1 mekv/g) 

ugyan lényegesen kisebb, mint a szokásos ioncserélő gyantáké, a hozzáférhető, effektív 

kapacitásuk mégis nagyobb. 

2. Adszorpció: A szerves vegyületek szerkezetüktől, hidrofil–hidrofób jellegüktől, disszociáció-

juktól függően kisebb-nagyobb mértékben adszorpcióra hajlamosak. Az adszorpciót elsősorban 

a mátrix fizikai és kémiai tulajdonságai befolyásolják. Különösen a biológiailag aktív, érzékeny 

molekulák denaturálódhatnak, de fizikailag és kémiailag is megváltozhatnak a mátrixon történő 

adszorbeálódáskor. Ilyen esetekben az ioncserélő készítmény mátrixának megfelelő 

megválasztása alapvető. Fehérjék, enzimek, nukleinsavak esetén a cellulózalapú ioncserélő 

készítményeket használják széles körben. A cellulózváz hidrofil jellegéből adódóan sok esetben 

a denaturáció nem jelentkezik. A szokásos ioncserélők hidrofób szénhidrogénváza ugyanakkor 

nagyon gyakran okozhatja a biológiailag aktív molekulák denaturálódását. Az adszorpció 

mértéke függ a gyanta szerkezetén, a funkciós csoportok disszociációján túlmenően az oldat 

koncentrációjától, „kisózás”-i effektus, az oldószer minőségétől. Pl. vizes oldatból erősen 
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adszorbeálódó vegyületek kevésbé poláros oldószerekkel, oldószerelegyekkel könnyebben 

eltávolíthatók. Az ellenionok minősége is befolyásolhatja az adszorpció mértékét, általában a 

hidrogénionok a szerves molekulák adszorpcióját növelik. Előfordulhat az is, hogy az 

ellenionok a nem ionos molekulákat komplexként megkötik, pl. a kalciumionok, erősen savas 

kationcserélő gyantán, cukrokkal képeznek laza komplexeket. 

3. A szerves vegyületek, a „biokemikáliák” ioncserés egyensúlya általában sokkal összetettebb, 

mint a szervetlen ionoké. A legtöbb komponens nagyméretű, háromdimenziós szerkezettel 

rendelkezik és a felületén töltéssel rendelkező csoportok vannak. Ezen töltéssel rendelkező 

csoportok között kialakuló elektrosztatikus kölcsönhatások stabilizálják a háromdimenziós 

szerkezetet. A töltéssel bíró csoportok gyenge sav- és gyenge báziscsoportok ionizációjával 

jönnek létre. Egy adott pH-értéken mind a töltések eloszlása, mind a komponens ioncserés 

affinitása, kötődése heterogén jellegű is lehet. Az átlagos affinitás és az átlagos vegyérték, 

amelyet ez a sokrétű egyensúly eredményez, meglehetősen bonyolult függvénye a pH-nak, a 

külső és a belső elektrolitkoncentrációnak, az oldószer minőségének. Ezen túlmenően a 

biokomponensek háromdimenziós szerkezete is könnyen változtatható a pH-val, a 

sókoncentrációval, hőmérséklettel és más komponensek adagolásával. 

4. Az ioncserélő anyagokat tekintve pedig azok a típusok, amelyek gyengén savas vagy gyengén 

bázisos funkciós csoportokkal rendelkeznek, pH-függő ioncsere-kapacitással és töltéssűrűséggel 

jellemezhetők, és még változatosabbá (bonyolultabbá) teszik a biokemikáliák ioncserés 

egyensúlyát. 

Illusztrációként az aminosavak ioncserés egyensúlyát mutatjuk be, mivel ezekről sok szakirodalmi 

adat áll rendelkezésre, nem képeznek ipari titkokat, ugyanakkor általános következtetések levonására 

is lehetőséget adnak (Wang, 1990; Helfferich, 1990). 

Aminosavak jellemzői: 

Az ún. fehérjeépítő aminosavakra jellemző, hogy: 

1. azonos felépítésű és eltérő szerkezetű részekből állnak. Az azonos felépítésű rész az α-

szénatom, a hozzákapcsolódó amino- és karboxilcsoporttal, szerkezetét általánosan az 

NH2-CHR-COOH képlettel jellemezhetjük. Kivétel a prolin, ez nem tartalmaz szabad 

aminocsoportot. 

2. Az α-szénatom az aminosavakban, a glicin kivételével, aszimmetriás; az aminosavak 

optikailag aktívak. 

3. A természetben előforduló aminosavak, néhány bakteriális eredetű kivételével, l-

konfigurációjúak. 

4. Az α-szénatomhoz kapcsolódó R-csoport lehet apoláros, poláros (töltést nem viselő), pozitív, 

illetőleg negatív töltésű, disszociábilis. 

A 20 fehérjealkotó aminosavon kívül több mint 150 természetes aminosav ismert, amelyek azonban 

jobbára kis mennyiségben, sokszor csak egyes szervezetekben fordulnak elő. Az aminosavakat 

fehérjék hidrolízisével (pl. cisztin, tirozin), kémiai szintézissel (pl. metionin, glicin) és biotechnológiai 

módszerekkel (pl. lizin) állítják elő. Kinyerésükre, tisztításukra gyakran alkalmaznak ioncserés 

módszereket. 

Az aminosavak elektrokémiai tulajdonságai: 

Az aminosavak amfoter molekulák, amino- és karboxilcsoportjai neutrális vizes oldatban ionizált 

állapotban vannak, így minden aminosavnak legalább egy negatív (–COO–) és egy pozitív (–NH3
+) 

töltése van (ikerion, zwitterion). 
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ahol K1 a karboxilcsoport disszociációs állandója, 

  K2 a bázikus aminocsoport disszociációs állandója. 

Ioncserében mindegyik forma részt vehet; kationcserében a kation és az ikerion, anioncserében az 

ikerion és az anion forma. 

Egy meghatározott pH-értéken, az adott aminosav izoelektromos pontján (IP), egyenlő mértékben 

ionizált az aminosav amino- és karboxilcsoportja, belső ikerionos szerkezet alakul ki, a molekula 

kifelé elektromosan semleges. Izoelektromos pontjaik pH-értéke alapján az aminosavak három 

csoportba sorolhatók: izoelektromos pontja (IP), 

1. semleges aminosavak: izoelektromos pontjuk semleges pH-jú, pl. glicin, alanin, valin. 

2. savas aminosavak: izoelektromos pontjuk savas pH-jú, pl. aszparaginsav, glutaminsav. 

3. bázikus aminosavak: izoelektromos pontjuk lúgos pH-jú, pl. hisztidin, lizin, arginin. 

Az aminosavak, ha az R-rész nem tartalmaz disszociábilis csoportot, a pK1 és a pK2 értékeitől függ: 

2

pKpK
IP 21 

 , (1.7.51) 

ahol pK1 = –log K1és pK2 = –log K2 . 

Az aminosavak disszociábilis csoportjaira jellemző pK-értékek és az izoelektromos pont titrálás útján 

megállapíthatók, illetve a szakirodalomban megtalálhatók. 

Az aminosavak izoelektromos pontja pH=6–7 közé esik, ha az R-csoport nem tartalmaz disszociábilis 

csoportot (neutrális aminosavak). A további disszociáló csoportokat tartalmazó aminosavak 

izoelektromos pontja az R-csoport jellegétől függően a lúgos, vagy a savas tartományba eshet, ezek 

neutrális közegben pozitív, illetőleg negatív töltésűek. 

Ha desztillált vízben oldunk egy aminosavat, akkor az aminocsoport és a karboxilcsoport 

disszociációja olyan egyensúlyt eredményez, melyhez az izoelektromos pont pH-ja tartozik. Abban az 

esetben, ha több aminosav van az oldatban, akkor a kialakuló, eredő, pH-érték a legnagyobb és 

legkisebb izoelektromos ponti pH-érték között lesz. 

Az aminosavak töltéseloszlásai: 

Vizes oldatban a következő egyensúlyok alakulnak ki: 

, (1.7.52) 

. (1.7.53) 

Az egyensúlyi állandók, disszociációs konstansok, a fenti egyensúlyi reakciókra vonatkozóan 

definíciószerűen az alábbiak: 
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K , (1.7.52a; 1.7.53a) 

ahol 
ASc  az ikerionforma koncentrációja (mol/dm3), 
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ASc  a kationforma koncentrációja (mol/dm3), 

  
ASc  az anionforma koncentrációja (mol/dm3), 

  Hc  a hidrogénionok koncentrációja (mol/dm3). 

Ha a vizes oldat egy A aminosavat tartalmaz, melynek pH-ja és oldatbeli összkoncentrációja ( ASc ) 

adott, akkor meghatározhatjuk a pozitív és negatív töltésű komponensek koncentrációját. Semleges 

aminosavak esetén: 
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Ha az aminosavnak van egy ionizálható R-csoportja, akkor egy újabb disszociációs reakcióval kell 

számolnunk. Ilyen aminosavak a savas és a bázikus aminosavak, amelyeknek egy ionizálható 

oldalláncuk van. 

Például savas aminosavakra: 

. (1.7.56) 

A disszociációra felírható egyensúlyi állandó: 
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ahol 2
ASc  a két negatív töltésű anionforma koncentrációja. 

A különböző töltésű komponensek koncentrációja pedig az alábbi: 
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Hasonló összefüggések adódnak bázikus aminosavak esetén is a különböző töltésű formák (
 2

ASASAS ,, ccc ) koncentrációarányaira. 

Az előző összefüggések alapján a disszociációs konstansok (K1, K2, K3) ismeretében a különböző 

töltésű komponensek koncentrációja, illetve aránya számolható a hidrogénion-koncentráció (pH) 

függvényében. 
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Aminosavak kationcserés egyensúlya: 

Semleges aminosavak 

A pK2(α–NH3
+) érték minden aminosav esetén 9 és 11 közé esik, ez azt jelenti, hogy pH<7 esetén az 

α-NH3
+ csoport pozitív töltésű lesz, és részt vehet egy vegyértékű kationcserében. A szomszédos 

karboxilcsoport (α-COOH) ebben a pH-tartományban lehet protonált (α-COOH) vagy deprotonált (α-

COO–) formában. Az utóbbi két forma aránya a pH-val változik. 

Az egyensúlya a két formának az alábbi: 

. (1.7.61) 

Mivel a deprotonált karboxilcsoport negatív töltésű, befolyásolhatja a protonált aminocsoport (α–

NH3
+) „affinitását” a kationcserélőhöz. Ha feltételezzük, hogy mindegyik formának van egy saját 

szelektivitási tényezője, az eredő átlagos szelektivitási tényező pH-függő és kifejezhető az alábbiak 

szerint. 

Az aminosav teljes koncentrációja ( ASc ) állandó: 

  ASASAS ccc , (1.7.62) 

ahol 
ASc  a deprotonált, a 

ASc  a protonált aminosav-koncentráció (mol/dm3). 

Az egyensúlyi reakció egyenletéből: 
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A megoldás a 
ASc  és a 

ASc  értékekre: 
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Definiáljuk a két különböző forma látszólagos egyensúlyi állandóját, szelektivitási tényezőjét egy 

vegyértékű fémionra, pl. Na-ionra: 
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 , (1.7.65) 

ahol 
ASq  a pozitív töltésű aminosav gyantafázisbeli koncentrációja (mol/dm3), 

 
ASq  az ikerionos aminosav gyantafázisbeli koncentrációja (mol/dm3). 

Ezután kifejezhetjük az adott aminosav eredő átlagos szelektivitási tényezőjét a Na-ionra 

vonatkoztatva: 
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 , (1.7.66) 

ahol ASq  az összes aminosav gyantafázisbeli koncentrációja (mol/dm3). 

A pH és a pK1 definíció egyenletét felhasználva az alábbi egyenletet kapjuk: 
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Az összefüggésből látható, hogy az aminosavak eredő szelektivitási tényezője, kationcsere esetén, 
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jelentősen változik a pK1 értékre jellemző pH-tartományban, a T2 értékhez tart, ha a pH jóval nagyobb, 

mint a pK1 és T1 értékhez tart, ha a pH jóval alatta van a pK1 értéknél, pH=pK1-nél Te=(T1+T2)/2. 

Az adott aminosavra és ioncserélőre jellemző T1 és T2 értékeket az alábbi módon határozhatjuk meg: 

Meghatározzuk az adott aminosav eredő átlagos szelektivitási tényezőjét (Te) néhány külső, 

folyadékfázis pH-érték mellett. A Te vs. pH diagramon a kísérleti pontokra T1 és T2 paraméterek 

segítségével az (1.7.67) egyenlet felhasználásával görbét illesztünk. Így megkapjuk T1 és T2 értékét. 

Semleges aminosavak esetén, erősen savas, gél típusú gyantán, a Na+-ra vonatkozó egyedi 

szelektivitási tényezők értékei: T1  1,5…8; T2  0,01–0,04 tartományban változnak az aminosavtól 

függően. Ezek az értékek azt mutatják, hogy a protonált forma szelektivitási tényezője sokkal 

nagyobb, mint deprotonált formáé. Feltehetőleg a negatív töltésű α-COO– csoport, amely 5 Å-nél 

közelebb van az α-NH3
+-csoporthoz, jelentősen csökkenti az α-NH3

+-csoport affinitását 

(szelektivitását) a fémion formájú kationcserélőhöz. 

Savas aminosavak 

A savas aminosavaknak az oldalláncukon is van egy karboxilcsoport, amelynek a disszociációjára 

jellemző pK3 érték aszparaginsav esetén: 3,86; glutaminsav esetén: 4,25. Ez azt jelenti, hogy pH=1–6 

tartományban a két karboxilcsoportnak az ionizációja négy különböző töltéseloszlást eredményez: 

1. α-COOH/R–COOH 

2. α-COO–/R–COOH 

3. α-COOH/R–COO– 

4. α-COO–/R–COO– 

A 3. forma aránya kevesebb, mint 1%, ezt elhanyagolva az előző levezetéshez hasonlóan a savas 

aminosavak eredő átlagos szelektivitási tényezője fémionra vonatkoztatva: 
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TTT
Te . (1.7.68) 

Az egyenlet alapján a Te értéke jelentősen változik a pK1 és pK3 értékek közelében. Kísérleti pontokra 

illesztve a T1 értéke nagy ( 1,8–2,0), a T2 értéke kicsi ( 0,04), a T4 értéke pedig elhanyagolható. Így a 

savas aminosavak szelektivitási tényezőjének pH-függése hasonló a semleges aminosavakéhoz. 

Bázikus aminosavak 

A bázikus aminosavaknak az oldalláncukon is van egy aminocsoport. Potenciálisan két vegyértékkel is 

tud kapcsolódni a kationcserélőhöz; az ioncsere pedig három különböző úton történhet: 

1. egyvegyértékű kapcsolódás az α–NH3
+ csoporton keresztül, 

2. egyvegyértékű kapcsolódás az R-NH3+ csoporton keresztül, 

3. kétvegyértékű kapcsolódás mindkét aminocsoporton keresztül. 

Ezen túlmenően az α-COOH két különböző formában létezhet, α-COO–, -COOH. 

A savas és a semleges aminosavakra kapott eredmények alapján várható, hogy az α-NH3
+-csoport 

affinitása jelentősen változik az α-COO– csoport jelenlétében. Mindenesetre pH=1–8 tartományban hat 

szelektivitási tényező lehetséges: 

     Vegyérték 

1. T1: α-NH3
+
; R–NH2 és α-COOH 1 

2. T2: α-NH2; R–NH3
+ és α-COOH 1 

3. T3: α-NH3
+; R–NH3

+ és α-COOH 2 

4. T4: α-NH3
+; R–NH2 és α-COO– 1 
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5. T5: α-NH2; R–NH3
+ és α-COO– 1 

6. T6: α-NH3
+; R–NH3

+ és α-COO– 2 

Kationcserét tekintve a T1, T2, T4 és T6 elhanyagolható. Gyakorlatilag a 3. esetben a bázikus aminosav 

mindkét protonált aminocsoportjával (α-NH3
+ és R–NH3

+) két vegyértékű kationként szerepel a 

kationcserében, míg az 5. esetben csak az oldallánc protonált aminocsoportjával szerepel egy 

vegyértékűként. Így az átlagos eredő szelektivitási tényezőre a következő összefüggést kapjuk: 

 

 1

1

pKpH

5
pKpH

A3

101

10









TmT
Te , (1.7.69) 

ahol Am  a megoszlási hányadosa az egy vegyértékű fém kationnak (A ionnak), amely az ioncserében 

részt vesz a bázikus aminosavval. Pl. Na-ionra: 

Na

Na

Na

Na
Na

xc

yQ

c

q
m

T

 . (1.7.70) 

A Te függése az Am -tól az aminosav két vegyértékű formájának az ioncseréjéből (T3) származik. Az 

1.7.3.3. fejezetben részletezettek szerint a két vegyértékű ionnak az egy vegyértékű ionra vonatkozó 

szelektivitása növekszik, ha az egy vegyértékű ion megoszlási hányadosa nő. Az Am mint súlyozó 

faktor szerepel az (1.7.69) egyenletben (a T3 faktora), amely azt eredményezi, hogy az Am  

növelésével növekszik az eredő, átlagos szelektivitási tényező. 

A bázikus aminosavak egy vegyértékű fémionra vonatkozó szelektivitási tényezője két állandónak 

feltételezett szelektivitási tényező (T3 és T5) súlyozott átlaga. A súlyozó faktor egyrészt a protonált és 

deprotonált karboxilcsoport aránya 
  1pKpH

10


, másrészt pedig a két vegyértékű ioncserére vonatkozó 

Am  megoszlási hányados. Nagy Q/cT érték (híg oldat) nagy Te értéket eredményez, mivel Am  értéke 

is nagy. Egy adott Am értéknél a Te csökken a pH növelésével, mivel a deprotonált karboxilcsoportok 

(α-COO–) aránya növekszik. A Te értéke folyamatosan változik a pH függvényében egy S alakú görbe 

mentén, amelynek az inflexiós pontja pH=pK1-nél van, az értéke pedig Te=(T3 Am +T5)/2. 

A semleges és a savas aminosavak α-NH3
+ szerinti kötődésére jellemző T1 értékek azonos nagyság-

rendbe esnek a bázikus aminosavak egy vegyértékű kötődésére (R–NH3
+) jellemző T5 értékekkel. A 

bázikus aminosavak két vegyértékű kötődésére jellemző T3 értékek kb. egy nagyságrenddel 

nagyobbak, mint az előző (T1, T5) értékek. A bázikus aminosavak eredő, átlagos szelektivitási 

tényezője alacsony pH-értéknél két nagyságrenddel nagyobb is lehet, mint a T5, mivel a T3 súlyozó 

faktora ( Am ) akár tíznél nagyobb is lehet. 

Egy adott pH-értéken az egyidejű egy és két vegyértékű ioncsere egy átlagos vegyértéket (ZAS) 

eredményez, amely a különböző vegyértékű formák koncentrációival súlyozott átlaga: 

 

 
5

pKpH

A3

5

pKpH

A3
AS

1

1

10

102

TmT

TmT
Z








 . (1.7.71) 

Az (1.7.71) egyenlet szerint a bázikus aminosavak átlagos vegyértéke mind a pH-nak, mind az Am -nak 

függvénye. Alacsony pH-értéknél, mivel az α-COOH forma dominál, a bázikus aminosavak két 

vegyértékkel vesznek részt az ioncserében (ZAS = 2); magasabb pH-értéknél, mivel az α–COO– forma 

dominál, egy vegyértékű kationként szerepelnek az ioncserében (R–NH3
+); és a ZAS értéke 1-hez tart. 

Az aminosavaknak az ioncserés egyensúlyi viselkedése más kationok (K
+
, NH4

+
) esetében is hasonló. 

A hidrogénion közvetlenül részt vesz a disszociációs egyensúlyban, kitüntetett szerepet játszik 

elsősorban a szelektivitási tényezők pH-függésének a befolyásolásában. H+ formájú, erősen savas 

kationcserélő gyantán az aminosav már ikerionos formában is a kationokra jellemző szelektivitással 

(T1) képes megkötődni, az IP feletti pH-értékeknél pedig a negatív töltésű aminosav kizáródik az 

ioncserélő fázisból. 



384 Vegyipari műveletek II. Anyagátadó műveletek és kémiai reaktorok 

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

Peptidek és proteinek ioncserés egyensúlya: 

A peptidek és proteinek felületén számos gyengén savas és gyengén bázisos csoport található. A 

pozitív és negatív töltések kapcsolatai jelentős mértékben befolyásolják a proteinek szerkezetét, 

enzimek aktivitását, a termikus stabilitást, savas, illetve lúgos közegben a denaturációt. Egy adott 

szerkezet esetén, adott pH mellett, a felületen a töltéseloszlás heterogén lehet. A savas aminosavak 

esetében bemutattuk, hogy két gyengén savas csoport négy különböző töltésszerkezetet eredményez, 

és ennek a négy különböző formának az aránya a pH-tól függ. 

A különböző töltésszerkezetek különböző ioncserés szelektivitással rendelkeznek, és egymástól 

függetlenül vehetnek részt az ioncserében. A proteinek számos, azonos előjelű töltéssel rendelkező 

csoporttal kapcsolódhatnak az ioncserélő fázishoz, hasonlóan a bázikus aminosavak esetéhez. 

Különböző proteinekre vonatkozó átlagos vegyértékek általában 1–5 tartományban változnak. 

Magasabb vegyértékek esetén már nagyon nagy a szelektivitás (szinte irreverzibilis a kötődés). 

Az ioncserélő gyanták kapacitása a nagyméretű, nagy molekulatömegű proteinekre nézve csak 10-

20%-a a teljes kapacitásnak; a megkötődő nagyméretű molekulák a kihasználatlan aktív csoportokat 

lefedik, beárnyékolják. Ezenkívül olyan műveletek esetén, ahol nagy térfogatú és koncentrációjú 

mintát adagolnak az oszlopra, különösen a koncentráció növelésével gyakran tapasztalható a proteinek 

irreverzibilis kötődése az ioncserélő fázison. 

Ez egyrészt jelentősen csökkentheti az oszlop élettartamát és kapacitását, másrészt az ioncserélő fázis 

tulajdonságai, a szelektivitási tényezők értékei folyamatosan változhatnak a ciklikus művelet során. 

Ezek alapján is látható, hogy a proteinek esetében az eredő átlagos szelektivitási tényező, az ioncserélő 

gyanta fizikai-kémiai jellemzőin kívül, meglehetősen bonyolult függvénye a pH-nak, az ionerősségnek 

és az összetételnek. Ezen túlmenően még az alábbi tényezők, jelenségek is befolyásolják a proteinek 

ioncserés egyensúlyi viselkedését: 

A proteinekben a gyengén savas, gyengén bázikus csoportok pK-értékei különböznek az aminosavakra 

jellemző értékektől, ezt elsősorban a szomszédos, 12 Å-nél közelebb levő, töltéssel rendelkező 

csoportok okozzák. Pl. a ribonukleáz A-ban a 12 és a 119 helyen levő hisztidincsoport oldalláncának a 

pK-értéke 5,8 és 6,2; míg a szabad hisztidin aminosav esetén ez az érték 6,0. 

1. A proteinek harmadlagos szerkezete (térszerkezet) is változhat a pH-tól, az ionerősségtől és az 

összetételtől függően. 

2. Gyengén bázikus vagy gyengén savas aktív csoportokat tartalmazó ioncserélők (gyakran ilyen 

típusokat használnak) kapacitása és töltéssűrűsége is változik a pH-val és ez közvetlenül 

befolyásolja az egyensúlyt. 

3. Proteinek kötődése az ioncserélő fázishoz az elektrosztatikus kölcsönhatáson kívül gyakran 

hidrofób kölcsönhatások eredménye is. Ez a kevert kölcsönhatás az oka annak, hogy az 

egyensúly jelentős mértékben változik az ionerősség, illetve sókoncentráció függvényében. 

4. A proteinek térszerkezete, konformációja megváltozhat az ioncserélő, vagy más felületen 

történő kapcsolódás miatt; ilyen esetben az egyensúly időben változik és a kezdeti 

koncentrációtól is függ. 

Elsősorban ezek azok a tényezők, amelyek miatt a peptidek és proteinek ioncserés viselkedése jelenleg 

is igen intenzíven kutatott terület és, legalábbis egyelőre, úgy jellemzik, hogy „minden eset más és 

más”. 

1.7.4. Ioncsere másodlagos folyamatokkal kísérve 

Az ioncsere-folyamatot, mindkét fázisban, számos másodlagos folyamat kísérheti. Ezek a folyamatok 

lehetnek reakciók és adszorpciós jelenségek is, egy részükről az ioncsere egyensúlyi folyamatai 

kapcsán már említést tettünk. Az alábbiakban röviden összefoglaljuk a legjellegzetesebb folyamatokat. 
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Másodlagos folyamatok a gyantafázisban 

A gyantafázisban az aktív csoportok asszociációs-disszociációs folyamata kísérheti az ioncsere-

folyamatot. Az erősen savas, illetve bázikus csoportok erős elektrolitokhoz illően, közel tökéletesen 

disszociált formában vannak. A gyenge és közepes erősségű aktív csoportok disszociációját viszont 

már erősen befolyásolja az oldat pH-ja, amiről az aktív csoport pK-értéke ad felvilágosítást. A gyártók 

általában megadják a funkciós csoport disszociációs/protonálódási állandóját, illetve titrálási görbéből 

is meghatározhatjuk. 

A pK értékét a következő módon definiálhatjuk: RH kationcserélő gyantát helyezzünk Na+-ionokat 

tartalmazó oldatba, ahol a következő egyensúlyi reakció játszódik le: 




  HNaRNaRH
       

       

. 

A reverzibilis reakció egyensúlyi állandója, a funkciós csoport disszociációs állandója, az alábbi: 

Na

H

RH

NaR

cc

ccc
Ks   sKlgpK  , (1.7.72) 

ahol a felülvonás a gyantafázisbeli koncentrációkat jelöli. 

Az erősen savas kationcserélőkre jellemző pK-értékek 1-nél kisebbek. A gyengén savas kationcserélők 

esetén viszont a pK-értékek magasabbak, általában 4–5–6 értéktartományba esnek. 

Ebből következik pl. a gyengén savas kationcserélő gyanta azon tulajdonsága, hogy az erős savak erős 

bázissal képzett sóit nem tudja megbontani (nincs ún. sóbontó kapacitása). Mivel a folyamat alatt a pH 

értéke a képződő erős sav miatt lecsökken, így az aktív csoportok nem disszociált formába kerülnek, 

azaz ioncserés szempontból inaktívvá válnak. Természetesen, ezzel analóg folyamatok játszódnak le 

az anioncserélők esetében is. 

Másodlagos folyamatok a folyadékfázisban 

A folyadékfázisban a másodlagos folyamatokat célszerűen csoportosíthatjuk az alapján, hogy a 

reakció jár-e új fázis képződésével. 

Ebből a szempontból megkülönböztethetünk: 

 Új fázis keletkezésével nem járó 

  egyensúlyi reakciókat, pl. asszociáció-disszociáció, komplexképződés stb., 

  nem egyensúlyi reakciók, pl. „irreverzibilis” ioncsere. 

 Új fázis keletkezésével járó 

  gázfejlődés, 

  csapadékkiválás. 

Új fázis keletkezésével nem járó másodlagos reakciók: 

A fázisváltozás nélküli irreverzibilis reakciók, amelyre példa a savak és lúgok ioncserés semlegesítése, 

(az ioncsere folyamatát egy irreverzibilis kémiai reakció követi) a művelet szempontjából általában 

előnyösek. Tehát az úgynevezett irreverzibilis ioncsere, tulajdonképpen egy reverzibilis ioncsere-

reakció és az azt követő irreverzibilis kémiai reakció együttes hatásából adódik. Ha szigorúan vesszük, 

természetesen minden kémiai reakció egyensúlyi; de praktikus okokból, ha az egyensúly nagyon 

eltolódik az egyik irányba, akkor ezt már tökéletesen lejátszódottnak tekinthetjük. 

Ha a mellékreakció a fenti megjegyzést figyelembe véve „valóban” egyensúlyi, akkor az a helyzet, 

hogy a reverzibilis ioncsere-reakciót egy szintén reverzibilis kémiai reakció követi. Így a két 

egyensúlyi folyamat eredője határozza meg a lejátszódó folyamatokat. Ilyen az az eset, amikor a 

mellékreakció folyamán rosszul disszociáló vegyület keletkezik, mint például a karbonát és hidrogén-

karbonát-tartalmú oldatok H+-formájú kationcserélőn történő átvezetése során. 
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Ha a követő reakció komplexképződés és a termék nem ionos (pl. Ca-szaharóz; cukorgyári 

ionmentesítés) vagy ellenkező töltésű (pl. [Ag(CN)2]
– az Ag+-ból), a hatás teljesen analóg az 

előbbiekben tárgyalttal, a két folyamat eredőjeként változik a folyadékfázisban az összkoncentráció és 

az adott komponens egyenértéktörtje is. 

Új fázis keletkezésével járó másodlagos reakciók: 

Ha a másodlagos reakció során új fázis keletkezik, ez a művelet szempontjából általában hátrányos, 

mivel a keletkező csapadék vagy a gázbuborékok gátolhatják az anyagátadást, illetve hidrodinamikai 

problémákat is okozhatnak. Maga az új fázis keletkezése egyensúlyi szempontból előnyös, mivel az 

elleniont mint iont kivonja a folyadékfázisból és ezzel az addig esetleg kedvezőtlen egyensúlyt 

kedvezővé alakítja (pl. Ca-formájú gyanta regenerálása kénsavval). Ha a keletkező csapadék mobilis, 

akkor szerencsés esetben az eljárás életképes, de általánosságban jobb, ha óvakodunk a 

csapadékképzéstől, és az oldhatósági koncentráció alatti tartományban dolgozunk. 

Adszorpciós folyamatok: 

Az ioncserés egyensúlyokat tárgyaló fejezetben már foglalkoztunk az oldószer és az 

elektrolitadszorpciós folyamatokkal. Az előzőekben láthattuk, hogy az ioncserét kísérő másodlagos 

reakciók eredményeként számos vegyület keletkezhet. Ezen termékek mindegyike adszorbeálódhat, de 

különösen nagymértékű lehet ez az effektus, nagy molekulasúlyú vegyületek esetében. Az adszorpciót 

egyensúlyi szempontból, az egyszerűbb kezelhetőség miatt, általában a megoszlási hányadossal 

jellemezzük: 

i

i
i

c

q
m  , (1.7.73) 

ahol ci és qi az i-edik komponens koncentrációja a gyanta- és a folyadékfázisban (mol/dm3). 

1.7.5. Az ioncsere-folyamatok kinetikája 

Bár az ioncsere kémiai reakción alapul, sebességét általában mégsem a kémiai folyamat, hanem a 

reakciót megelőző, illetve követő fizikai, diffúziós részfolyamatok szabják meg. 

Ezek a részfolyamatok a következők: 

 Diffúzió az ioncserélő szemcse felületén kialakuló Nernst-féle határrétegben (külső diffúzió). 

 Pórusdiffúzió a szemcsén belüli fluidfázisban (belső diffúzió). 

 Géldiffúzió a szilárd fázisban (belső diffúzió). 

 Ioncsere-reakció. 

A pórusdiffúziót és a géldiffúziót általában összevonják, és belső diffúzió néven együtt tárgyalják. 

Így az ioncsere folyamatát átadásnak tekinthetjük, amelyben a teljes folyamat sebességét a leglassúbb 

részfolyamat határozza meg. Amennyiben a részfolyamatokat reprezentáló ellenállások összemérhető 

nagyságúak, akkor ezek eredője határozza meg a folyamat sebességét. Mind a külső és a belső 

diffúziós folyamatokat képviselő ellenállásokat, mind ezek eredőjét a kétfilm-elmélet analógiájára 

számíthatjuk. A koncentráció-viszonyokat egyetlen r0 sugarú szemcsére, δF határréteg-vastagság 

mellett (a réteg vastagsága a szemcse sugarához képest kicsi) A–B ionok cseréje esetén az 1.7.8. ábra 

szemlélteti. 
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1.7.8. ábra. Ioncsere-kinetika, koncentráció-viszonyok 

Az 1.7.8. ábra jelölései alapján az A ion átadási áramsűrűsége: 

   A
*
AGYgy,

*
AAFf,A qqccJ   , (1.7.74) 

ahol JA az A ellenion átadási áramsűrűsége (mol/m2/s), 

 Ff,  a folyadékoldali, folyadékfázisbeli koncentrációkkal kifejezett, részleges, komponens-

átadási tényező (m/s), 

 GYgy,  a gyantaoldali gyantafázisbeli koncentrációkkal kifejezett, részleges, komponens-

átadási tényező (m/s), 

 *
Ac  az A ellenionnak a fázis határfelületen a gyantafázisbeli koncentrációval ( *

Aq ) egyen-

súlyban levő folyadékfázisbeli koncentrációja (mol/m3), 

 
*

Aq  az A ellenionnak a fázis határfelületen a folyadékfázisbeli koncentrációval (
*

Ac ) 

egyensúlyban levő gyantafázisbeli koncentrációja (mol/m3), 

 Aq  az A ellenionnak az átlagos gyantafázisbeli koncentrációja (mol/m3). 

A B ionra vonatkozó átadási áram értéke ezzel megegyezik, de természetesen ellentétes irányú. 

Látható, hogy az átadási áram hajtóereje az egyensúlyi koncentrációtól való eltérés mind a 

folyadékfázist, mind a gyantafázist tekintve. 

A részleges komponensátadási tényezőket ( Ff, , GYgy, ), a kétfilm-elmélet alapján, teljes 

komponensátadási tényezőkbe vonhatjuk össze, pl.: 

GYgy,AFf,F

111

 m
 , (1.7.75) 

ahol F  a folyadékfázisbeli koncentrációkkal kifejezett, teljes, komponensátadási tényező 

(m/s), 

 
A

A
A

c

q
m   az A ion megoszlási hányadosa. 

Az átadási áramsűrűség hatására változik időben az A ellenionok (átlagos) koncentrációja a 

gyantafázisban, ezt tekinthetjük az ioncsere sebességének. Tekintsünk egy egységnyi térfogatú két-

fázisú rendszert, amelyben legyen (1-ε) a gyantafázis, ε a folyadékfázis térfogata és a az átadási 

felület. Így az ioncsere sebességét leírhatjuk a kétfilm-elmélet analógiájára a részleges komponens-

átadási tényezőkkel és a külső, folyadékoldali és a belső, gyantafázisbeli hajtóerőkkel külön-külön: 
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   *
AAFf,

A1 cca
dt

qd
   (1.7.76) 

   A
*
AGYgy,

A1 qqa
dt

qd
  , (1.7.77) 

vagy a teljes komponensátadási tényezőkkel és a hozzájuk tartozó hajtóerőkkel: 

     AASGYAAF
A )()(1 qcqaqcca

dt

qd
S   , (1.7.78) 

ahol sc ( Aq ) az átlagos gyantafázisbeli koncentrációval ( Aq ) egyensúlyban levő folyadékfázisbeli 

koncentráció, 

 Sq ( Ac ) a folyadékfázis koncentrációval ( Ac ) egyensúlyban levő gyantafázisbeli koncentráció. 

A tapasztalat szerint, ha a folyadékfázis összkoncentrációja alacsony (cT<10-2–10-3 mol/dm3), az 

oldatot gyengén keverjük, a Reyolds-szám kicsi, a határréteg vastagság nagy a külső diffúzió a 

sebességmeghatározó részfolyamat és 
FfF   , míg töményebb oldatokban (cT>10-2–10-1 mol/dm3) 

az ionoknak a szemcsén belüli diffúziója lesz inkább a sebességmeghatározó és GYgyGY ,  . 

Pontosabb, közelítő becslésre adnak lehetőséget az alábbi összefüggések, formulák (Inczédy, 1962; 

Hiester és Wermeulen, 1952): 

Eléggé általánosan használható összefüggés: 

)25(
0eff

eff A
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, (1.7.79) 

ahol effD  és Deff a gyantafázisbeli és a folyadékfázisbeli effektív diffúziós állandó (m2/s). 

Ha az eredmény sokkal kisebb, mint 1, akkor a szemcsén belüli diffúzió, ha sokkal nagyobb, mint 1, 

akkor a külső diffúzió lesz a sebességmeghatározó. 

Nyugvóréteges oszlopokra használható formula: 
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 , (1.7.80) 

ahol Pe a Pèclet-szám (-), 

 d a szemcseátmérő (m), 

 v0 az oldat üres-keresztmetszeti sebessége (m/s), 

 ε az ioncserélő töltet ürestérfogati tényezője (m3/m3), 

 ME az alábbi összefüggéssel számítható: 

 

T

E
c

Q
M




1
. (1.7.81) 

Ha ξ < 0,3 a belső, ha ξ > 3,0, akkor a külső diffúziós folyamat a sebességmeghatározó. A 0,3   3,0 

tartományban pedig a két folyamat együttes hatása érvényesül. 

Erősen befolyásolják az ioncsere-folyamat sebességét a gyantafázis tulajdonságai (szemcseméret-

eloszlás, a gyantaváz térhálóssága, duzzadása-zsugorodása, porozitása, az aktív csoportok kémiai 

tulajdonságai), a folyadékfázis fizikai jellemzői, az ionok összkoncentrációja, mérete, töltésszáma, a 

hidrodinamikai viszonyok, a hőmérséklet, és az ioncsere egyensúlyi jellemzői is. 
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A (részleges) komponensátadási tényezők meghatározására a szakirodalomban több összefüggést 

találunk. A szakterületen a leggyakrabban és eléggé széles körben, szinte általánosan használatosakat 

az alábbiakban mutatjuk be. 

A külső diffúziós gátlású ioncsere-folyamatra jellemző átadási tényező ( Ff, ) meghatározása: 

Külső diffúziónak az ioncserélő szemcse felületén kialakuló folyadék-határrétegben létrejövő 

vezetéses mechanizmusú komponensátadási folyamatot nevezzük. Külső diffúziós gátlásúnak 

tekintjük az ioncserét, ha a komponenstranszporttal szembeni ellenállás jelentős része ebben a 

határrétegben van. Erre az esetre jellemző koncentrációeloszlásokat az 1.7.9. ábrán mutatjuk be. 

 

1.7.9. ábra. Koncentrációviszonyok külső diffúziós gátlású ioncsere-folyamat esetén 

Az ábra jelölései alapján a külső diffúzióra jellemző átadási áramsűrűség: 

AFf,
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effA c
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. (1.7.82) 

A filmelmélet alapján a komponensátadási tényező tehát a következő módon származtatható: 

F

eff
Ff,




D
 , (1.7.83) 

ahol effD  a folyadékfázisbeli effektív, ionos, diffúziós állandó (m2/s), 

 δF az ún. effektív diffúziós határréteg vastagsága, amely a hidrodinamikai viszonyoknak 

és a Schmidt-számnak is függvénye (m). 

A folyadékfázisbeli effektív, ionos, diffúziós állandó értéke abban az esetben, amikor az ioncserében 

részt vevő komponensek (A, B ionok) diffúziós állandói nem térnek el egymástól jelentősen: 

BAeff DDD  . (1.7.84) 

Abban az esetben, amikor a diffúziós állandók értékei lényeges eltérést mutatnak, akkor a kialakult 

elektromos potenciál a nagyobb mozgékonyságú iont lassítja, a kisebb mozgékonyságú iont viszont 

gyorsítja. Ennek eredményeként adódik a mindkét komponensre nézve azonos, ún. effektív, ionos, 

diffúziós állandó; értékét pl. egységnyi töltésű A, B ionok cseréje esetén az alábbi összefüggés 

felhasználásával határozhatjuk meg: 
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, (1.7.85) 

ahol DA, DB a molekuláris diffúziós állandók, xA, xA* a folyadékfázisbeli iontört (egyenértéktört) 

illetve folyadékfázisbeli koncentrációkkal kifejezett egyensúlyi iontört (egyenértéktört). 
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Az összefüggés alapján a effD értéke egyrészt összetételfüggő, másrészt függ az ioncsere egyensúlyi 

jellemzőitől is. Ha széles összetétel-tartományban van szükség a effD  értékére, akkor általában az 

integrális közepes értékét használják. 

A nyugvóréteges ioncserélő oszlopokra jellemző βf,F értékek meghatározására általánosan használják 

az ún. Carberry-egyenletet (Carberry, 1960): 

3/2

eff

2/1003/22/10
Ff, )()(15,1ScRe15,1  

D

dvvv 


 , (1.7.86) 

ahol ν az oldat kinematikus viszkozitása (m2/s). 

Az (1.7.86) összefüggés a 10 < Re < 100 tartományban jó közelítéssel használható a Ff,  értékének 

meghatározására. 

A belső diffúziós gátlású ioncsere-folyamatra jellemző átadási tényező ( GYgy, ) meghatározása: 

Belső diffúziós gátlású ioncseréről akkor beszélünk, ha a komponenstranszporttal szembeni ellenállás 

döntő része a szilárd fázisban van. Erre az esetre jellemző koncentrációprofilokat az 1.7.10. ábrán 

láthatjuk. 

 

1.7.10. ábra. Koncentráció-viszonyok belső diffúziós gátlású ioncsere-folyamat esetén 

A belső diffúziós gátlású ioncsere-kinetika vizsgálatához gömb alakú ioncserélő szemcsére felírt 

komponens-mérlegegyenletből, a belső diffúzió differenciálegyenletéből indulnak ki: 
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. (1.7.87) 

Az egyenletnek bizonyos egyszerűsítő feltételek mellett léteznek analitikus megoldásai is. Ezek közül 

talán a leggyakrabban GLUECKAUF lineáris közelítő egyenletét használják (Glueckauf, 1955): 

Lineáris izoterma esetén: 

   AAA,
A1 qca
t

q
GYgy 




  , (1.7.88) 

vagy általánosabban: 
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ahol 
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D
a GYgy  . (1.7.90) 
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Abban az esetben, ha az ionok mozgékonysága, méretei, vegyértékei (jelentősen) eltérnek egymástól, 

akkor itt is az effektív diffúziós állandóval kell számolnunk, amelyet pl. az alábbi összefüggéssel 

határozhatunk meg: 
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 , (1.7.91) 

ahol BA , DD  az A, B ionok diffúziós állandója a gyantafázisban. 

Az effektív diffúziós állandó itt is összetételfüggő, ezért gyakran az integrális közepes értékét 

használják. 

A fenti összefüggések csak erősen savas és erősen bázisos gyanták esetén használhatók. Gyengén 

savas és gyengén bázisos gyanták esetén az ioncsere sebessége a funkciós csoportok disszociációjának 

is függvénye. A folyadékfázisbeli diffúziós állandók többnyire ismeretesek, a gyantafázisbeli tényezők 

viszont kevésbé hozzáférhetők, az értékek mindkét fázisban vegyértékfüggők. Különösen a 

gyantafázisbeli diffúziós állandó csökken, akár 2-3 nagyságrendet is, a vegyértékszám növekedésével. 

A nagyobb méretű szerves ionok diffúziós állandója is nagyságrendekkel kisebb lehet, mint a 

szervetlen ionoké. Az utóbbi esetekben különösen fontos szerepe van a szemcseméretnek, az ioncsere 

sebessége ugyanis a diffúziós állandóval egyenesen, a szemcse átmérőjének négyzetével pedig 

fordítottan arányos. A hőmérséklet növelésével is gyorsul az ioncsere: a diffúziós állandók értékei 

növekednek, hozzávetőlegesen 25 °C-onként kb. háromszorosára. 

1.7.6. Ioncserés műveletek 

Az ioncsere megvalósításának, szilárd és folyadékfázis érintkeztetésének, vegyipari műveleti 

szempontból különféle lehetőségei ismeretesek. A fázisok érintkeztetési módjától függően lehetnek 

fokozatokban való érintkeztetésen alapuló vagy folyamatos érintkeztetésű műveletek. 

A fokozatokban való fázisérintkeztetésen alapuló műveletek általában szakaszosak, ha a 

fázisérintkeztetés ideje elég hosszú, akkor a két fázis egyensúlyba kerül egymással. Főleg a 

laboratóriumi gyakorlatban alkalmazhatók előnyösen (egyensúlyi és kinetikai alapadatok kimérésére), 

de speciális célokra ipari méretekben is használatosak. 

Folyamatos fázisérintkeztetésű megoldások esetén az ioncserélő gyantaágy mozgásállapota szerint 

megkülönböztetünk állóágyas (nyugvóágyas) és mozgóágyas műveleteket. 

Az állóágyas ioncserélő berendezések ott terjedtek el, ahol a feldolgozandó oldat tiszta, az ioncserélő 

gyantát nem tesszük ki extra fizikai körülményeknek, így hosszú a töltet élettartama. Az állóágyas 

berendezésekben leggyakrabban frontális ioncserés műveletet hajtanak végre, a telítési periódusban 

kimerült ioncserélő gyantát szükségszerűen regenerálni kell. Ezért a nyugvóágyas frontális ioncsere 

nyilvánvalóan ciklikus, a művelet megvalósításához az oszlopokat ritkán használják egyedül, a 

folyamatos termelés miatt általában kaszkádba szervezik azokat. Az utóbbi évtizedekben jelentek meg 

a szimulált mozgóréteges ioncserés műveletek, akár 30 db állóágyas ioncserélő oszlopot kapcsolnak 

megfelelő program szerint a telítési, mosási, esetleg elúciós és regenerálási részperiódusra. Az 

állóágyas műveletek frontális jellegéből adódó nagy elválasztóképessége különösen előnyös 

biotechnológiai termékek (lizin, tejsav, cukrok stb.) kinyerésére, tisztítására. 

Valódi mozgó ágy esetén maga a készülék bonyolult és drága, de a kiszolgálórendszer talán 

egyszerűbb. Nagy előnye ennek a megoldásnak a stacioner üzemmenet. A folyamatos ioncserés 

(Continous Ion-eXchange [CIX]) technológiákat, az ágy állapota alapján, három csoportba oszthatjuk: 

 csúszó „nyugvó réteges” műveletek, 

 pulzáltatott és kevert réteges műveletek, 

 fluidizált ágyas műveletek. 



392 Vegyipari műveletek II. Anyagátadó műveletek és kémiai reaktorok 

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

Igazán nagy előnye az utóbbi két változatnak akkor van, amikor a feldolgozandó folyadék nem tiszta 

(zavaros) vagy zagy (hasadóanyag-előállítás, aranybányászat). Nagy hátrányuk viszont az, hogy a 

gyantaveszteség (kopás, aprózódás miatt) viszonylag nagy (elérheti az évi 20-30%-ot is). 

Az európai gyakorlatban a nyugvóréteges műveletek terjedtek el leginkább. 

A továbbiakban először a fokozatokban történő fázisérintkeztetésen alapuló szakaszos, majd a 

nyugvóréteges műveletekkel foglalkozunk bővebben. 

1.7.6.1. Fokozatokban végrehajtott, szakaszos ioncserés műveletek 

Ezeket a műveleti megoldásokat általában értékes komponensek kinyerésére vagy nemkívánatos, 

káros, esetleg mérgező, veszélyes anyagok eltávolítására használják. Akkor alkalmazhatók előnyösen, 

ha a kinyerendő, illetve az eltávolítandó ion általában kis koncentrációban van jelen, kicsi a 

folyadékfázisbeli egyenértéktörtje és nagy a többi ionra vonatkoztatott szelektivitási tényezője. 

Egyfokozatú, szakaszos ioncserés műveletek 

A művelet végrehajtásához általában egyszerű, keverővel ellátott berendezést használnak, amelybe a 

művelet megkezdése előtt betöltik az adott térfogatú kezelendő oldatot, majd az adott térfogatú vagy 

tömegű ioncserélő anyagot közvetlenül elkeverik a folyadékkal. Ezután már se be nem adagolnak, se 

el nem vesznek anyagot, zárt rendszerként működtetik. 

A művelet vázlatát és a koncentrációviszonyokat az yA–xA egyensúlyi diagramon az 1.7.11. ábrán 

mutatjuk be. 

 

1.7.11. ábra. Egyfokozatú, szakaszos ioncserés művelet vázlata 

A művelet integrális mérlegegyenlete a következő: 

Voldat·cT·xA
0

+Vgyanta·Q·yA
0= Voldat·cT·xA+Vgyanta·Q·yA (1.7.92) 

Ahol Voldat a bemért oldat térfogata, cT az oldat összkoncentrációja, xA
0

 a megkötendő „A” ion kezdeti 

egyenértéktörtje a folyadékfázisban, Vgyanta a bemért ioncserélő anyag térfogata, yA
0

 a megkötendő „A” 

ion kezdeti egyenértéktörtje a gyantafázisban, xA, yA az „A” ion folyadékfázisbeli és gyantafázisbeli 

egyenértéktörtje. 

Az anyagmérleget átrendezve megkapjuk a művelet munkavonal-egyenletét: 

yA= -mxA +mxA
0

 +yA
0,

 (1.7.93) 

ahol m = (Voldat·cT)/(Vgyanta·Q). 

Ez egy olyan egyenes egyenlete, amelynek a meredeksége –m és átmegy az (xA
0, yA

0) koordináták által 

meghatározott ponton. Ha a művelet a két fázis közötti egyensúly beálltáig tart, az xA és yA 

egyenértéktörtek egyben egyensúlyi értékek is és az általuk meghatározott pont az izoterma egy pontja 

is. Ha a műveletet az egyensúly elérése előtt befejezik, a pont nem az izotermán, hanem attól kisebb-

nagyobb távolságra a munkavonalon helyezkedik el. Az egyensúly megközelítésének mértékét 
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fokozathatásfokkal fejezik ki (η), amelyet a gyakorlatilag elért koncentrációváltozás és az egyensúly 

elérésével elérhető koncentrációváltozás hányadosaként definiálnak. Pl. az 1.7.11. ábra jelölései 

alapján a folyadékfázisbeli egyenértéktörtekre vonatkozóan: 






A
0
A

A
0
A

xx

xx
 . (1.7.94) 

Ha η=1, ideális vagy elméleti fokozatról beszélünk. 

A kezdeti koncentrációk általában ismertek. Igen gyakran előfordul, hogy yA
0=0 (a bemért, friss 

ioncserélő gyanta nem tartalmaz megkötendő „A” iont). Az egyensúlyi egyenértéktörteket vagy 

grafikus módszerrel az 1.7.11. ábrán vázoltaknak megfelelően, vagy a munkavonal egyenletének és az 

egyensúlyi összefüggés egyenletének egyidejű megoldásával határozhatjuk meg (két egyenlet, két 

ismeretlen). 

Az elérhető összetétel-változást a munkavonal és az izoterma együttesen határozzák meg. Ha a bemért 

gyanta térfogatát növeljük, a munkavonal meredeksége csökken, nagyobb folyadékfázisbeli összetétel-

változást tudunk így elérni, de a gyantafázisban az összetétel-változás csökken, így a gyanta 

kapacitásának csak kisebb része hasznosítható. Az egyensúlyi viszonyoknak, az adott körülményekhez 

tartozó izotermának rendkívül nagy szerepe van a művelet hatékonyságára. Nagy szelektivitású 

rendszerek esetén az 1.7.11. ábrán bemutatott izoterma szinte az y tengelyhez simul elég nagy 

gyantafázisbeli összetétel-tartományban, ebben az esetben rendkívül alacsony folyadékfázisbeli 

(egyensúlyi) összetételeket érhetünk el még jó gyantakapacitás kihasználás mellett is. Ilyen, 

kifejezetten nagy szelektivitású rendszerek az ionszelektív és kelátképző ioncserélőket alkalmazó 

eljárások. Egy másik terület, ahol szintén hatékonyan alkalmazható az egyfokozatú, szakaszos 

művelet, amikor az ioncserét ún. másodlagos folyamatok kísérik. Ebben az esetben a bemért gyantából 

az ioncsere során kikerülő ion a folyadékfázisban elveszti ionos karakterét, pl. rosszul disszociáló 

vegyületet, csapadékot képez. Jó példa erre savanyú oldatok savasságának csökkentése, a pH 

értékének növelése OH--formájú anioncserélővel. Ebben az esetben az oldatban lévő anionok 

cseréjekor felszabaduló hidroxilionok ugyanis a hidrogénionokkal azonnal vízzé egyesülnek. Az 

oldatban a hidroxilionok egyenértéktörtje gyakorlatilag nulla, ilyen összetételű oldattal olyan 

anioncserélő tart egyensúlyt, amelyben a hidroxilionok gyantafázisbeli egyenértéktörtje szintén nulla. 

Ez azt jelenti, hogy a bemért OH--formájú anioncserélő ioncsere-kapacitását gyakorlatilag teljes 

egészében ki tudjuk használni. 

1.7.6.2. Nyugvóréteges ioncserés műveletek 

A nyugvóréteges ioncserélő berendezésekben leggyakrabban frontális ioncserét valósítunk meg. A 

frontális ioncsere nyilvánvalóan ciklikus, mivel a telítési periódus befejezése után ellen- vagy 

egyenáramú regenerálás, és általában lazító, illetve öblítő mosás következik. A regenerált és kimosott 

ioncserélő töltet ezután ismét alkalmas a következő telítési periódusra. 

Az ioncserélő oszlop telítési periódusának vizsgálata céljából tekintsünk egy kétkomponensű (A–B) 

rendszert. Tegyük fel, hogy a telítési periódus kezdete előtt a gyantaágy csak az egyik komponenst (B) 

tartalmazza. Az ioncserélő ágy szabad térfogatában cT koncentrációjú folyadékfázis található, amely 

kizárólag a B komponenst tartalmazza. A gyantaágyra vezetett cT koncentrációjú oldat is csak egy 

komponensű (B) és térfogati sebessége nem változik az időben. Mivel a nyugvóréteges ioncsere 

instacionárius művelet, a koncentrációk a helynek és az időnek is függvényei, ezért kétféle jellemző 

görbével szemléltethetjük a folyamatot aszerint, hogy melyik változót választjuk állandónak. Ha egy 

adott időpontban a koncentrációt ábrázoljuk az oszlop hosszának függvényében, az ún. izokronhoz 

jutunk. Egy rögzített helyen, az oszlop adott keresztmetszetén, az időbeli koncentráció-eloszlás az 

izoplán. Az áttörési görbe egy speciális, az oszlop végén felvett izoplán (1.7.12. ábra). 

Ami a koncentráció, oszlophossz (hely), idő változókat illeti, többféle verzióval találkozhatunk, mivel 

célszerűen koncentráció helyett az iontört, az oszlophossz helyett a vele arányos oszloptérfogat, idő 

helyett pedig az átáramoltatott oldattérfogat vagy ebben az oldattérfogatban lévő ionmennyiség is 

használható. 
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1.7.12. ábra. Nyugvóréteges ioncserélő oszlop jellemző koncentrációeloszlásai 

A következő ábrákon két kísérlet eredményeként jellegzetes áttörési görbéket láthatunk Na+–H+ 

ioncserére vonatkozólag. 

Az ioncserélő oszlop (L = 45 cm, D = 2,8 cm ) erősen savas kationcserélő gyantát (Varion KSM) 

tartalmaz, a betáplálás térfogatáramát rögzítettük ≈ 50 cm3/min értéken. Az áttörési görbe felvételéhez 

a távozó oldatból az átáramoltatott térfogat függvényében mintákat vettük és meghatároztuk a sósav 

koncentrációját. Az első esetben H+ formájú ioncserélő oszlopra adagoltuk a 0,1 ekv/dm3 

koncentrációjú nátrium-klorid-oldatot. Az eredmény az 1.7.13. ábrán látható. Az ábrán feltüntettük a 

Na+-ion-koncentrációt is, amelyet nem mértünk, hanem az ismert cT = cH+ + cNa+ = 100 mekv/dm3 

összefüggés felhasználásával számoltunk. 

Az ábrán a következőket figyelhetjük meg: 

 Az első kb. 2,5–3,0 dm3 átáramoltatott térfogatban konstans a koncentráció, amely jó 

közelítéssel megegyezik azzal az értékkel, amely a gyantaágy ürestérfogatában kezdetben volt. 

 Az utolsó részben, kb. 7 dm3-től szintén konstans a H+-koncentráció értéke, ez az érték már jó 

közelítéssel a betáplálási koncentrációnak felel meg, ami ebben az esetben 0. 

 A két plató között a koncentráció változik, ez az ioncserefront. 

Ha összehasonlítjuk az 1.7.13. és az 1.7.14. ábrákon látható áttörési görbék alakját, azt tapasztaljuk, 

hogy az első esetben jóval élesebb a front. Az 1.7.14. ábrán látható frontformát arányos alakúnak 

(elnyúló vagy diszperzív), az 1.7.13. ábrán találhatót állandó alakúnak (élesedő vagy kompresszív) 

nevezzük. A második esetben az egyensúly kedvezőtlen, az elsőben kedvező a gyantán megkötődő 

ionra vonatkoztatva. 
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1.7.13. ábra. Na+-ionok áttörése H+ formájú, nyugvóréteges, kationcserélő oszlopon 

Az 1.7.14. ábrán az előző kísérlet „párját” láthatjuk, a H+ ionok áttörését mutatja Na+ formájú 

oszlopon. 

 

1.7.14. ábra. H+-ionok áttörése Na+-formájú, nyugvóréteges, kationcserélő oszlopon 

A kísérleti áttörési görbét felhasználhatjuk arra, hogy a teljes integrális anyagmérleg elemeit, melyek a 

gyakorlat szempontjából fontosak, definiáljuk. Az 1.7.15.a–h. ábrán láthatók ezek a mennyiségek. 

Kezdetben a gyantaágy 0
Ac  koncentrációjú, megkötendő „A” iont tartalmazó oldattal volt 

egyensúlyban, az ugyanerre az ionra vonatkozó betáplálási koncentráció F
Ac  és V az átáramoltatott 

térfogat. 

Az oszlopon átszökött ionmennyiség (Leaked out), (1.7.15.a. ábra): 
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V

dVccVL

0

0
AA)( . (1.7.95) 

Arról ad felvilágosítást, hogy V átáramoltatott térfogat esetén mennyi megkötendő ion hagyta el az 

oszlopot. 

 

1.7.15.a ábra. Az oszlopon átszökött ionmennyiség (Leaked out) 

Az oszlopba bevezetett ionmennyiség (Introduced), (1.7.15.b ábra): 

)()( 0
A

F
A ccVVI  . (1.7.96) 

 

1.7.15.b ábra. Az oszlopba bevezetett ionmennyiség (Introduced) 

Az oszlop által megkötött ionmennyiség (Stored), (1.7.15.c ábra): 

  

V

dVccLIVS

0

A
F
A)( . (1.7.97) 

 

1.7.15.c ábra. Az oszlop által megkötött ionmennyiség (Stored) 

Az oszlop hasznosítható kapacitása (Available), (1.7.15.d ábra): 

   




0

A
F
A

0
A

F
A vagy)(, dVccSccA  (1.7.98) 
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A
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c

dcVccA
0

0
A

F
A , . (1.7.99) 

 

1.7.15.d ábra. Az oszlop hasznosítható kapacitása (Available) 

Az oszlop teljes ioncsere-kapacitása, (1.7.15.e ábra): 

  

F
A

k

c

V dcVcAQ

0

F
A 0, . (1.7.100) 

Kezdetben az oszlop 0
Ac =0 oldattal volt egyensúlyban. 

 

1.7.15.e ábra. Az oszlop teljes ioncsere-kapacitása 

Hasznosítatlan oszlopkapacitás (Unused), (1.7.15f. ábra) 






V

dVccVSSVSVAVU )()()()()()( A
F
A . (1.7.101) 

Egy adott időpontban, egy adott átáramoltatott térfogat esetén, a hasznosítható kapacitás (A) és a 

megkötött ionmennyiség (S) közötti különbség. 

 

1.7.15.f ábra. Hasznosítatlan oszlopkapacitás (Unused) 

Sztöchiometrikus átáramoltatott térfogat (VS), (1.7.15.g ábra): 
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A sztöchiometrikus átáramoltatott térfogatot (VS), az alábbi módon definiálhatjuk: 

00

0

A

F

AA

F

A

c

c

s
cc

A

cc

dcV

V

F
A

A








. (1.7.102) 

Könnyen belátható, hogy a VS térfogattal belépő ionok mennyisége megegyezik A-val: 

AccVVI A
F
A  )()( 0

SS . (1.7.103) 

A fenti egyenlet definiálja az áttörési görbe ún. sztöchiometrikus pontját (lásd az 1.7.15.g ábrán „S” 

pont). 

 

1.7.15.g ábra. A sztöchiometrikus átáramoltatott térfogat (VS) és a sztöchiometrikus pont 

Az áttörési görbe ún. sztöchiometrikus pontja („S”), (1.7.15h. ábra): 

A sztöchiometrikus pontban az átszökött ionok mennyisége és a hasznosítatlan kapacitás megegyezik. 

L(VS) = U(VS). (1.7.104) 

 

1.7.15.h ábra. Az áttörési görbe ún. sztöchiometrikus pontja 

Adott ionok cseréje esetén az áttörési görbe alakját és ezzel együtt a fenti mennyiségeket több tényező, 

műveleti paraméter befolyásolja: 

 az egyensúlyi viszonyok, 

 az oldat áramlási sebessége, 

 az ioncserélő gyanta minősége, 

 az ioncserélő gyanta szemcsemérete, 

 az oldat koncentrációja, 

 az ioncserélő oszlop méretei, 

 a hőmérséklet stb. 

A tényezők közül döntő jelentősége van az egyensúlyi viszonyoknak. 
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1.7.6.3. Nyugvóréteges ioncserés műveletek részperiódusai 

Telítés: a feldolgozandó oldatot az ioncserélő oszlopra vezetik, az oszlopról távozó oldatban egy 

bizonyos idő, oldattérfogat, bevezetett ionmennyiség után megjelennek a belépő oldatban levő, 

megkötendő ionok is, „áttörnek” az ioncserélő oszlopon, tovább folytatva a telítést, a koncentrációjuk 

rohamosan emelkedik. Az áttörési görbének azt a pontját, amelyhez a technológia által meghatározott 

koncentrációküszöb tartozik, áttörési pontnak nevezzük, az áttörési pontig feldolgozott oldattérfogattal 

bevitt ionmennyiség (I(Vátt)) pedig az ioncserélő oszlop áttörési vagy hasznos kapacitása. Ez 

közelítőleg megegyezik az áttörési pontig megkötött ionok mennyiségével. Ha ezt a mennyiséget 

osztjuk az ioncserélő töltet térfogatával megkapjuk az adott ioncserélő gyanta egységnyi 

oszloptérfogatra vonatkoztatott hasznos kapacitását: 

Qh = I(Vátt)/Vk.. 

A hasznos kapacitás értékét minden olyan paraméter, tényező befolyásolja, melyek változására az 

áttörési görbe alakja is változik, ezen túlmenően döntően befolyásolja a telítést megelőző regenerálás 

minden jellemzője. Az ipari ioncserélő oszlopok telítése általában az áttörési pontig tart, így az 

ioncserélő tölteten megköthető ionmennyiség számos paraméter függvénye. A „szokásos” víztech-

nológiai ioncserés műveleteknél (vízlágyítás, sótalanítás) a különböző minőségű ioncserélő gyanták 

hasznos kapacitása jellemzően „csak” 40–80%-a a teljes kapacitásnak. Telítés után a gyantaágyat 

általában (ionmentes) vízzel kiöblítik. 

Regenerálás: Ebben a részperiódusban a gyanta aktív csoportjain a telítési részperiódusban megkötött 

ionokat cseréljük vissza a kezdeti formára. A regenerálóoldat koncentrációja általában nagyság-

rendekkel nagyobb, mint a feldolgozandó oldaté. Ennek oka egyrészt az, hogy nem lenne célszerű a 

regenerálással több szennyvizet előállítani, mint amennyit a munkaperiódusban feldolgoztunk, 

másrészt szerencsés esetben az egyensúlyi viszonyok is kedvezőbbé válhatnak (pl. különböző 

vegyértékű ionok cseréje esetén). Híg oldatok esetén a regenerálás kevésbé hatékony, tömény 

oldatokban az ioncsere lelassul a szemcsék nagymértékű zsugorodása miatt, majd a vizes mosásnál a 

hirtelen duzzadás miatt repedezhetnek, töredezhetnek is a szemcsék. Ezeken túlmenően tömény 

regenerálószer esetén túltelítetté válhat az oldat az oszlopban és megindulhat a csapadékkiválás, amit 

jobb elkerülni. A regenerálás iránya is fontos, ebből a szempontból osztályozva a műveleteket, 

megkülönböztethetünk a telítés irányával megegyező, egyenáramú és vele ellentétes, ellenáramú 

regenerálást. 

A víztechnológiai műveleteknél az ajánlott, optimális regeneráló vegyszerek és koncentráció-értékek 

és egyéb paraméterek az alábbiak: 

 NaCl: 8–12 m/m% 

 HCl: 5–7 m/m% 

 NaOH, 4–5 m/m%. 

A regenerálás során az oldat térfogata legyen nagyobb, mint az ioncserélő töltet térfogata, a 

tartózkodási ideje pedig legyen nagyobb 30 percnél. 

A fajlagos regenerálóvegyszer-felhasználás: 

%100
mennyiségeionokmegkötötttelítéskora

mennyiségeionokfelhaszn.skorregeneráláa
 , 

 gyengén savas, gyengén bázisos gyanták esetén: 110…130%, 

 erősen savas, erősen bázisos gyanták esetén, egyenáramú regenerálás: 250…350%, 

 erősen savas, erősen bázisos gyanták esetén, ellenáramú regenerálás: 110…150%. 

A regeneráláshoz felhasználható vegyszerek fajtáját, tisztaságát, koncentrációját, a fajlagos 

vegyszerfelhasználást, az áramlási sebességet a gyantát előállító cég megadja, esetleg elő is írhatja. 
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Mosás: Ebben a részperiódusban vízzel, lassú mosással kiöblítjük a regeneráló vegyszer nagy részét az 

ioncserélő töltetből, majd gyors utómosással a vegyszer maradékát is eltávolítjuk az ioncserélő 

oszlopból. 

Lazító mosás, ágylazítás: fizikai szennyezők (szuszpendált anyagok, kolloidok) eltávolítására, az 

eredeti hidrodinamikai viszonyok visszaállítása. Egyenáramú regenerálásnál általában minden 

regenerálás előtt elvégzik ezt a műveletet. Az oszlopban az ioncserélő töltet térfogatát kb. a 

kétszeresére „expandáltatják” alulról bevezetett vízárammal, így szabadítják meg az ioncserélő ágyat a 

kiszűrt szennyeződésektől. A mosás időtartama függ a szennyeződés mértékétől. Az ellenáramú 

regenerálásnál viszont az ioncserélő ágyban az egyes részperiódusokban kialakított koncentráció-

profilokat, izokronokat meg kell őrizni, a gyantatöltet mozgatását, átrétegződését, keveredését pedig el 

kell kerülni. Ezért ezek a műveleti megoldások sokkal érzékenyebbek a feldolgozott folyadékok 

kolloidális, szilárd lebegőanyag-tartalmára. 

1.7.7. Frontális ioncserés műveletek matematikai leírása 

A nyugvóréteges ioncsere művelet frontális jellegéből adódóan általában három fő részből áll; telítési, 

regenerálási és esetleg mosási periódusokból. Könnyen belátható, hogy a részfolyamatok matematikai 

leírás szempontjából lényegesen nem különböznek. Általában különböző egyszerűsített modell-

elképzeléseket vezetnek be. 

Ezen egyszerűsítések alapján lehet a modelleket osztályozni. Az ioncserés folyamat sebessége alapján 

két csoportba oszthatjuk a modelleket: 

 egyensúlyi modellek, 

 kinetikus modellek. 

Egyensúlyi modellekről akkor beszélünk, amikor feltételezzük, hogy az egyensúlyi állapot a fázisok 

között pillanatszerűen beáll, tehát az oszlop hossza mentén a fázisokra minden pontban és mindig 

teljesülnek a fázisegyensúly termodinamikai kritériumai. 

Kinetikus modell esetén figyelembe vesszük, hogy az ioncserés folyamatok nem végtelen sebességgel 

játszódnak le. Ez utóbbi modellcsalád természetesen realisztikusabb eredményeket szolgáltat, de nem 

szabad elfelejteni, hogy az ioncsere igazi hajtóerejét az egyensúlyi viszonyok jelentik. 

A továbbiakban az egyensúlyi modellel, ezen belül is egy olyan leegyszerűsített változattal 

foglalkozunk részletesebben, amely nagy segítséget tud nyújtani a nyugvóréteges ioncserélő oszlopok 

működésének, a frontális ioncserés műveletek különböző megoldásainak megértéséhez. A modell 

segítségével egy jó minőségi képet kapunk magáról a műveletről, jól használható kvantitatív 

becsléseket tehetünk a művelet alapvető megtervezéséhez, az esetleges (koncepcionális) hibák 

könnyen felderíthetők. Ha egy új ioncserés művelet az egyensúlyi teória alapján ígéretes, akkor már 

célszerű kinetikus modelleket használni a művelet számítására, részletesebb megtervezésére. 

1.7.7.1. Az egyensúlyi modell 

Az egyszerű fizikai kép és a könnyű kezelhetőség érdekében az alábbi ideális feltételek között 

vizsgáljuk meg a frontális ioncserés műveletet: 

 kétkomponensű ioncserét veszünk alapul (A és B ionok cseréje), 

 ioncserélő töltet homogén, dsz és  állandók, 

 az elektrolit- és oldószer-adszorpciót elhanyagoljuk, 

 az axiális keveredést nem vesszük figyelembe, 

 az ioncserés egyensúly beállását pillanatszerűnek tekintjük, 

 izoterm, izochor ioncsere-folyamatot tételezünk fel, 

 az izotermát lineáris szakaszokkal közelítjük. 
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Tekintsünk egy Vk térfogatú ioncserélő oszlopot, amelyet előzetesen egyensúlyba hoztunk cT 

összkoncentrációjú és 0,Ax  ion-összetételű oldattal. Áramoltassunk keresztül az oszlopon V 

térfogatú, cT összkoncentrációjú és 1,Ax  ion-összetételű oldatot. Az átáramoltatás eredményeként az 

oszlop belépő pontján létrehozott 1,0, AA xx   koncentrációlépcső az áramlás irányában elmozdul, és 

eljut a z, illetve Vk távolságra, miközben megtartja a lépcsősfüggvény alakját (1.7.16. ábra). 

Az 1,0, AA xx   koncentrációlépcső helyét (Vk), illetve elmozdulásának távolságát az alábbi integrális 

mérlegegyenletből kaphatjuk meg: 

     1,1,0,0,1, 11 AkATkAkATkAT yQVxcVyQVxcVxcV   

     0,0,0, 1 ATAkkATkk xcVyQVVxcVV   . (1.7.105) 

 

1.7.16. ábra. A frontális ioncsere integrális komponensmérlege 

Vezessük be az alábbi dimenziómentes változókat: 

a dimenziómentes, átáramoltatott ionmennyiség: 

  QVcV

cV

kTk

T









1
' , (1.7.106) 

a szilárd- és folyadékfázis kapacitásának hányadosa az oszlopban: 

 

Tc
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1
, (1.7.107) 

a koncentrációlépcső elmozdulásának dimenziómentes térfogata, illetve távolsága: 

L

z

V

V
Z

k

k 


 , (1.7.108) 

az s változó, amelybe a kapacitások hányadosát és az 1,0, AA xx   koncentrációlépcsőhöz tartozó húr 

meredekségét vontuk össze: 
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 . (1.7.109) 

Átrendezés után a következő összefüggést kapjuk a koncentrációlépcsőnek az áramlás irányában tett 

elmozdulására az oszlopban: 

sZ  ' , (1.7.110) 

amelyet, dimenziómentes mennyiségekkel ugyan, út(Z) = idő(’)·sebesség(s) összefüggésként is 

értelmezhetünk az egyszerűbb kezelhetőség érdekében. 

Azt az átáramoltatott dimenziómentes ionmennyiséget, amely esetén az oszlop belépő pontján 

létrehozott 1,0, AA xx   koncentrációlépcső eléri az oszlop végét, „áttör” az oszlopon, Z=1 mellett 

kapjuk az (1.7.110) összefüggésből: 

s/1' . (1.7.111) 

Híg oldatok és a szokásos, nagykapacitású ioncserélő anyagok esetén az   értéke nagy, ezért ilyen 

esetekben az (1.7.109) összefüggés helyett, általában néhány %-os hibával, az alábbi egyszerű 

közelítés is használható: 

1,0,

1,0,

1,0,

1,0,

1

1

1

AA

AA

AA

AA

xx

yy

xx

yy
s












 . (1.7.112) 

Ha a koncentrációlépcsőt csökkentjük, az 1,0, AA xx   intervallumot csökkentjük, határértékként a 

differenciálhányadost kapjuk, amely az izoterma deriváltjának az értéke az adott 0,Ax  helyen. 

Így az (1.7.112) összefüggést a következő formában is írhatjuk: 

)(

1
)(

0,
'0,

A

A
xf

xs  . (1.7.113) 

Az )( 0,Axs  dimenziómentes sebesség azt jelenti, hogy az 0,Ax  koncentrációnak saját (dimenzió-

mentes) haladási sebessége van, amellyel az oszlop hossza mentén „vándorol”. Ezt a sebességet az 

izoterma adott 0,Ax  pontjához tartozó derivált értéke határozza meg, azzal fordítottan arányos. 

Ezek alapján az (1.7.110) összefüggésből az 0,Ax  koncentrációnak az áramlás irányában az oszlopban 

történő elmozdulására az alábbi adódik: 

)(

1
')(

0,
'0,

A

A
xf

xZ   . (1.7.114) 

Az 0,Ax  ”áttöréséhez”, ebben az esetben Z=1, szükséges dimenziómentes ionmennyiségre pedig az 

(1.7.111) összefüggésből a következőt kapjuk: 

)()(' 0,
'

0, AA xfx  . (1.7.115) 

A fenti összefüggések abban az esetben használhatók közvetlenül, ha az 0,Ax  koncentráció függetlenül 

mozoghat az oszlopban. 

Az összetétel függvényében állandó szelektivitási tényezővel jellemezhető rendszerek esetén az adott 

összetételhez tartozó izoterma-meredekséget, deriváltat megkaphatjuk, ha a szelektivitási tényező 

definícióegyenletét átrendezzük: 
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AA

A

B

A

A

B
A

xxT

xT
y




1
 (1.7.116) 

és deriváljuk a fenti kifejezést xA szerint: 

  
.

11
2




A
BA

A
B

A

A

Tx

T

dx

dy
 (1.7.117) 

Az izoterma meredeksége, a differenciálhányados értéke, kis összetételek esetén (xA<0,1): 

A
B

xA

A T
dx

dy

A












0

, (1.7.118) 

nagy összetételek esetén (xA>0,9) pedig: 

A
B

xB

A T
dx

dy

A

/1

1














 (1.7.119) 

értékkel közelíthető. 

1.7.7.2. Ioncserés frontok kialakulása, frontformák kétkomponensű ioncsere esetén 

A nyugvóréteges ioncserélő oszlopok működésének, a frontális ioncserés műveletek különböző 

megoldásainak megértéséhez mind az oszlop hossztengelye mentén kialakuló koncentrációprofilok 

(izokronok), mind az áttörési görbe (speciális izoplán) ismerete, leírása igen nagy segítséget nyújt. Az 

egyensúlyi modell segítségével, minimálisan szükséges alapadatok ismeretében, viszonylag egyszerű 

összefüggések felhasználásával, ezek a frontok jó közelítéssel (különösen híg elektrolitok esetén) 

becsülhetők. 

Az alábbiakban bemutatjuk a tipikus frontformákat. 

Vizsgáljuk meg a teljes ioncserét, ebben az esetben az egyenértéktörtek a teljes összetétel-

tartományban változnak a frontális művelet során, 0 ≤ BA,x , BA,y  ≤ 1. 

Tekintsünk egy olyan kétkomponensű, A–B ionokat tartalmazó, rendszert, amelyben az ioncserés 

egyensúly az A ionokra nézve kedvező, 1A
B T , a B ionokra nézve pedig kedvezőtlen, .1/1 A

B
B

A  TT  

Arányos alakú, „diszperzív” frontok: 

Vegyük először azt az esetet, amikor a gyantaágy az A ionokat tartalmazza, A formájú az ioncserélő 

oszlop, az oszlopra vezetett oldat pedig csak B ionokat tartalmaz. Erre az esetre vonatkozó 

izotermaalakot és a deriváltját az 1.7.17. ábra mutatja. 

 

1.7.17. ábra. Kedvezőtlen alakú, B
AT <1, ioncsere izoterma és deriváltja 

Az ábrán a kedvezőtlenül kötődő B ionra vonatkozó izotermát és deriváltját láthatjuk. Ebben az 
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esetben a derivált értéke szigorúan monoton növekszik az összetétel növelésével, ami azt jelenti, hogy 

a nagyobb Bx  összetételekhez kisebb (dimenziómentes) haladási sebesség tartozik, mint a kisebb 

összetételekhez. 

A leggyorsabban haladó összetétel, a leghígabb koncentráció, az ,0B x  míg a leglassabban haladó 

összetétel, a legtöményebb koncentráció, az .1B x  

Az izokronok meghatározása: 

A B ion ioncsere frontja lépcsős függvény szerinti koncentráció- eloszlásból indul, α’=0. 

Az (1.7.113) összefüggés alapján az )( Bxs  dimenziómentes sebesség, az egyszerűség miatt csak a két 

szélső összetételre ( 1és0 BB  xx ), a derivált értéke szerint: 

B
A)0( /1

B
Ts x   (1.7.120) 

B
A)1( B

Ts x  . (1.7.121) 

Az áramoltatás során, α’ átáramoltatott dimenziómentes ionmennyiség hatására, a megtett 

dimenziómentes távolság pedig: 

)/1('' B
A)0()0( B

TasaZ xxB
   (1.7.122) 

B
A)1()1( ''

BB
TsZ xx    . (1.7.123) 

Mivel a 0 ≤ Bx  ≤ 1 összetétel-tartományban minden egyes koncentrációnak saját sebessége van, 

amellyel az oszlop hossza mentén mozog, a kezdeti, lépcsős függvény szerinti, „éles” ioncserefront az 

áramoltatás során elnyúlik, arányos, „diszperzív” front alakul ki (1.7.18. ábra). A lépcsős függvényből 

induló front (dimenziómentes) hossza, amelyben az összetétel változik, arányos az átáramoltatott 

(dimenziómentes) ionmennyiséggel és a (dimenziómentes) sebességkülönbséggel ( B
A

B
A/1 TT  ): 

)/1( B
A

B
A

,
)1()0( TTZZ

BB xx    . (1.7.124) 

 

1.7.18. ábra. Arányos alakú ioncserefrontok (izokronok és az áttörési görbe) , 1B
A T  esetén 

Az áttörési görbét, Z=1-hez tartozó izoplánt is meghatározhatjuk az egyensúlyi modell alapján. 

A B ion áttöréséhez, Z=1 dimenziómentes oszlophossz megtételéhez szükséges ionmennyiség az 

(1.7.115) összefüggés alapján: 

A leggyorsabban haladó összetételre: 

B
AB ';0 Tx   . (1.7.125) 
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A leglassabban haladó összetételre: 

B
AB /1';1 Tx   . (1.7.126) 

Ezek alapján B
A' T  dimenziómentes átáramoltatott ionmennyiségnél megjelenik az oszlopból kilépő 

oldatban a B ion, és B
A/1' T  ionmennyiség szükséges ahhoz, hogy a kilépő oldat összetétele 

megegyezzen a belépő összetétellel és az ioncserélő oszlopunkat teljes egészében, homogénen, B 

formájúvá alakítsuk. 

Állandó alakú, „kompresszív” frontok: 

Tekintsük most azt az esetet, amikor a gyantaágy a B ionokat tartalmazza, B formájú az ioncserélő 

oszlopunk, az oszlopra vezetett oldat pedig csak A ionokat tartalmaz. Az erre az esetre vonatkozó 

izotermaalakot és a deriváltját az 1.7.19. ábra mutatja. 

Az ábrán a kedvezően kötődő A ionra vonatkozó izotermát és deriváltját láthatjuk. Ebben az esetben a 

derivált értéke szigorúan monoton csökken az összetétel növelésével, ami azt jelenti, hogy a nagyobb 

Ax  összetételekhez nagyobb (dimenziómentes) haladási sebesség tartozik, mint a kisebb 

összetételekhez. 

 

1.7.19. ábra. Kedvező alakú ,
A

BT >1, ioncsere-izoterma és deriváltja 

A leggyorsabban haladó összetétel, a legtöményebb koncentráció, az Ax =1, míg a leglassabban haladó 

összetétel, a leghígabb koncentráció, az Ax =0. 

Az izokronok meghatározása: 

Az A ion ioncserefrontja lépcsősfüggvény szerinti koncentráció-eloszlásból indul, α’=0. 

Az (1.7.113) összefüggés alapján az )( Axs  dimenziómentes sebesség, az egyszerűség miatt csak a két 

szélső összetételre ( Ax =0 és Ax =1), a derivált értéke szerint: 

A
B)0( /1 Ts

Ax   (1.7.127) 

A
B)1( Ts

Ax  . (1.7.128) 

Az áramoltatás során, α’ átáramoltatott dimenziómentes ionmennyiség hatására, a megtett 

dimenziómentes távolság pedig: 

)/1('' A
B)0()0( TsZ

AA xx     (1.7.129) 

A
B)1()1( '' TsZ

AA xx    . (1.7.130) 

Ebben az esetben is minden egyes koncentrációnak saját sebessége van, amellyel az oszlop hossza 

mentén mozoghat olyan körülmények között, amikor nem zavarják egymást. 
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A mi esetünkben az 0≤ Ax ≤1 összetétel-tartományban, a kezdeti, lépcsős függvény alakú, „éles” 

ioncserefront, ha mechanikusan alkalmazzuk az előzőeket, az áramoltatás során elnyúlik, arányos, 

„diszperzív” front alakul ki, az 1.7.20. ábrán szaggatott vonalakkal jelölt frontok. Például α’1 

átáramoltatott dimenziómentes ionmennyiségnél az oszlop Z1 helyén egyszerre három koncentráció 

van jelen, a nagy koncentrációk átlapolnak a kis koncentrációk felett, ami fizikailag lehetetlen. Ebben 

az esetben valójában az történik, hogy a kezdeti, lépcsős függvény szerinti ioncserefrontban a nagy 

koncentrációk lassabban, a kis koncentrációk gyorsabban, azonos sebességgel haladnak. Ilyenkor 

tulajdonképpen a frontban levő legkisebb és legnagyobb koncentrációt összekötő húr veszi át az 

izoterma szerepét, ahogyan ezt az egyensúlyi modell bemutatásánál láttuk. Teljes ioncsere esetén a húr 

(az átló) meredeksége 1, így az ioncserefront dimenziómentes sebessége minden, a frontban levő Ax -

ra: 

1)10(  Axs . (1.7.131) 

Az áramoltatás során, α’ átáramoltatott dimenziómentes ionmennyiség hatására, a lépcsős függvény 

alakú front által megtett dimenziómentes távolság pedig: 

'' )10()10(    AA xx sZ . (1.7.132) 

Ezek alapján a kezdeti, lépcsős függvény szerinti, „éles” ioncserefront a frontális művelet során 

megtartja „alakját” és az átáramoltatott dimenziómentes ionmennyiséggel megegyező dimenziómentes 

távolságot tesz meg (1.7.20. ábra, folytonos, függőleges vonalak). 

Az izokronok az 0≤ Ax ≤1 közös frontkoncentrációra az ábra jelölései alapján: 

.;; ,
3

,
2

,
1 321

  ZZZ  

 

1.7.20. ábra. Állandó alakú ioncserefrontok (izokronok és az áttörési görbe) , A
BT > 1 esetén 

Az áttörési görbét, Z=1-hez tartozó izoplánt is meghatározhatjuk az egyensúlyi modell alapján. 

Az A ion áttöréséhez, Z=1 dimenziómentes oszlophossz megtételéhez szükséges ionmennyiség az 

(1.7.115) összefüggés alapján, figyelembe véve az előzőeket: 

A közös (dimenziómentes) sebességgel haladó, lépcsős függvény alakú, „éles” ioncserefront megtartja 

alakját és „áttörése” teljes ioncsere (0≤ Ax ≤1 összetétel) esetén minden Ax -ra: 

1'  (1.7.133) 

átáramoltatott dimenziómentes ionmennyiségnél történik. 

Mivel az 0≤ Ax ≤1 összetétel-tartományban minden egyes koncentrációnak saját sebessége van, 

amellyel az oszlop hossza mentén mozoghat, a kezdeti, lépcsős függvény szerinti, „éles” ioncserefront 

alakja megmarad az áramoltatás során, közös „front sebességgel” ún. állandó alakú frontként mozog a 
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frontális művelet során. Abban az esetben, amikor a kezdeti koncentráció-eloszlás nem lépcsős 

függvény alakú, hanem elnyúlt, diszperzív front, az áramoltatás során ez a front mindig élesedik, ez az 

ún. „kompresszív” front. 

Állandó és arányos alakú frontok: 

Változó szelektivitási tényezőjű rendszerek esetén gyakori, hogy az ioncsere-izotermának inflexiós 

pontja van (szigmoid izoterma), ebben az esetben a deriváltnak az összetétel függvényében minimuma 

vagy maximuma van. Például a következő, 1.7.21. ábrán egy olyan rendszert láthatunk, amelyben az A 

ionra nézve az összetétel függvényében először kedvező, majd nagyobb összetételek mellett 

kedvezőtlen alakú az ioncsere-izoterma. Ez az ún. kedvező-kedvezőtlen alakú, szigmoid izoterma. 

Természetesen, ha ugyanebben a rendszerben a B ionra vonatkozó összetételeket és deriváltértékeket 

tüntetjük fel, akkor az ún. kedvezőtlen-kedvező alakot kapjuk, a deriváltnak ebben az esetben 

maximuma van. 

Az előzőek alapján, abban az összetétel-tartományban, ahol kedvező alakú az izoterma, állandó alakú 

front várható, abban az összetétel-intervallumban pedig ahol az izotermaalak kedvezőtlen, várhatóan 

arányos alakú lesz a front. Az állandó és arányos alakú frontrészekhez tartozó összetételeket a Golden-

szabálynak nevezett grafikus módszer segítségével határozhatjuk meg. 

 

1.7.21. ábra. Kedvező-kedvezőtlen alakú, szigmoid ioncsere-izoterma és deriváltja 

Tekintsük azt az esetet, amikor a gyantaágy a B ionokat tartalmazza, B formájú az ioncserélő 

oszlopunk, az oszlopra vezetett oldat pedig csak A ionokat tartalmaz. Erre az esetre vonatkozó 

izotermaalakot, a deriváltját és a Golden-szabályt az 1.7.21. ábrán mutatjuk be. 

A Golden-szabály szerint az izoterma (0,0) pontjából érintőt húzunk az izotermához, az érintési pont  

(


AA , yx ) két részre osztja a folyadékfázis-összetételt, 


 A0 x  intervallum a kedvező alakú 

izotermarész és állandó alakú ioncserefront, az 1A 


x  intervallum pedig a kedvezőtlen alakú 

izotermarész és az arányos alakú ioncserefront területe. 

Ez alapján meghatározhatjuk, az előző összefüggések alkalmazásával, erre az esetre jellemző 

izokronokat és az áttörési görbét is (1.7.22. ábra). 
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1.7.22. ábra. Ioncserefrontok (izokronok és az áttörési görbe), szigmoid izoterma esetén 

1.7.7.3. Ciklikus ioncserés műveletek jellemzése 

A nyugvóréteges ioncserélő oszlopok technológiai működtetése, a művelet instacioner jellege miatt, 

szükségszerűen ciklikus: a telítési vagy munkaperiódus alatt kimerült ioncserélő töltetet regenerálni 

kell. Ebben a periódusban a gyanta funkciós csoportjain az ellenionokat cseréljük vissza a kezdeti 

formára. A ciklikus jelleget az ioncserés kromatográfia példáján szemlélteti az 1.7.1. animáció. 

 

1.7.1. animáció. Az ioncserés kromatográfia működési elve anioncserélő gyanta alkalmazása esetén 

Általában a telítési periódusban kedvező (állandó alakú, élesedő) frontforma alakul ki, míg 

regeneráláskor, a nagyon szerencsés eseteket kivéve, kedvezőtlen (elnyúló, arányos, „diszperzív”) a 

front alakja. 

A ciklikus ioncserés művelet jellemzésére az alábbi mennyiségek használatosak: 

A telítés hatásfoka ( Tη ) egységnyi ágykapacitás által eltávolítható szennyező ionekvivalens: 

T'

kapacitásateljesoszlopioncserélő

mennyiségeionokbelépőtelítéskora
 

QV

ctV

k

T
T

TT

T


, (1.7.134) 

ahol TV  a betáplálás térfogatárama a telítés során (m3/s), 

  tT  a telítés időtartama (s), 

  
T

Tc  telítéskor az oldat összkoncentrációja (mol/m3), 

  α’T  dimenziómentes átáramoltatott ionmennyiség a telítési periódusban. 

A regeneráció foka ( R ) egységnyi ágykapacitásra jutó regenerálószer: 

R

k

R
T

RR

R
QV

ctV '

kapacitásateljesoszlopioncserélő

mennyiségeionokbelépőskorregeneráláa
 


, (1.7.135) 

ahol RV  a betáplálás térfogatárama regenerálás során (m3/s), 

  tR  a regenerálás időtartama (s), 
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R

Tc  regeneráláskor az oldat összkoncentrációja (mol/m3), 

  α’R  dimenziómentes átáramoltatott ionmennyiség a regenerálási periódusban. 

 

A ciklikus művelet műszaki hatásfoka ( ): 

R

T

R
T

RR

T
T

TT

ctV

ctV
'

'

mennyiségeionokbelépőskorregeneráláa

mennyiségeionokbelépőtelítéskora




 




. (1.7.136) 

A regenerálás iránya is fontos, ebből a szempontból osztályozva a műveleteket, megkülönböztethetünk 

a telítés irányával megegyező, egyenáramú és vele ellentétes irányú, ellenáramú regenerálást. 

Az előzőekben bemutatott egyensúlyi modell segítségével egy jó minőségi képet kaphatunk magáról a 

ciklikus ioncserés műveletről. Az alábbiakban bemutatjuk a művelet különböző változataira jellemző 

hatásfok jellegű mennyiségeket, így akár már használható kvantitatív becsléseket is tehetünk a művelet 

alapvető megtervezéséhez, figyelembe véve az egyensúlyi modell sajátságait. 

Tekintsünk egy olyan kétkomponensű, A–B ionokat tartalmazó, rendszert, amelyben az ioncserés 

egyensúly az A ionokra nézve kedvező, A
BT >1, a B ionokra nézve pedig kedvezőtlen, B

AT =1/ A
BT <1 és 

a szelektivitási tényező legyen állandó az összetétel függvényében. A munkaperiódusban, telítéskor a 

kedvezően kötődő A ionokat kötjük meg, a B ionokat szorítjuk ki a gyantafázisból, regeneráláskor 

pedig a kedvezőtlenül kötődő B ionokkal telítjük az oszlopot (1.7.23. ábra). 

Egyenáramú, teljes regenerálás: 

 

1.7.23. ábra. Egyenáramú, teljes regenerálás sémája 

Jellemzői: 

A telítés hatásfoka: 

1
kapacitásateljesoszlopioncserélő

mennyiségeionokbelépőtelítéskora '  T
T  . (1.7.137) 

A regeneráció foka: 
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A
B

'

kapacitásateljesoszlopioncserélő

mennyiségeionokbelépőskorregeneráláa
TR

R   . (1.7.138) 

A műszaki hatásfoka: 

B
AA

B
'

' 1

mennyiségeionokbelépőskorregeneráláa

mennyiségeionokbelépőtelítéskora
T

TR

T





 . (1.7.139) 

Egyenáramú, részleges regenerálás (1.7.24. ábra): 

Ebben az esetben, mivel a regenerálás nem teljes, az eltávolítandó A ionpont az oszlop kilépő végét 

szennyezi. A következő telítési periódusban az oszlopról távozó termékben az első pillanattól kezdve 

ez a szennyező A ion is megtalálható lesz, szerencsétlen esetben akár egészen az áttörési pontig. A 

koncentrációja a telítési periódus elején a legnagyobb, majd fokozatosan csökken. Ezt a jelenséget 

„szivárgásnak”, „ionátszivárgásnak” nevezi a szakirodalom. A séma alapján is látható, hogy a szivár-

gás szempontjából döntő jelentősége van az oszlop regeneráltsági fokának. Az ionátszivárgást a rege-

neráltsági fok növelésével, a fajlagos regenerálóvegyszer-felhasználás növelésével tudjuk csökkenteni. 

 

1.7.24. ábra. Egyenáramú, részleges regenerálás sémája 

Jellemzői: 

A telítési periódusban szennyező ionszivárgás, egyre csökkenő összetétellel. 

A telítés hatásfoka: 

1
kapacitásateljesoszlopioncserélő

mennyiségeionokbelépőtelítéskora '  T
T  . (1.7.140) 

A regeneráció foka: 

A
B

'

kapacitásateljesoszlopioncserélő

mennyiségeionokbelépőskorregeneráláa
Ta R

R  . (1.7.141) 

A műszaki hatásfoka: 
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B
AA

B
'

' 1

mennyiségeionokbelépőskorregeneráláa

mennyiségeionokbelépőtelítéskora
T

TR

T





 . (1.7.142) 

Egyenáramú, részleges regenerálás, kevert ágyas: 

Az egyenáramú, részleges regenerálás hátrányát, a telítési periódusban változó termékösszetételt 

produkál, igyekszik csökkenteni az a módszer, amikor az egyenáramú regenerálás végén a teljes ágyat 

összekeverik ezzel az oszlop kilépő oldalán lokalizálódott szennyező iont szétosztják a készülék teljes 

hosszában. A művelet sémája az 1.7.25. ábrán látható. 

 

1.7.25. ábra Egyenáramú, részlegesen regenerált, kevertágyas ioncsere 

Az ágy összekeverésének az eredményeképpen a regeneráláskor az oszlopban hagyott A ionok állandó 

összetétellel távoznak a telítési periódusban, a termék minősége ilyenkor is romlik, de legalább 

állandó minőségű lesz. Az áttörés hamarabb, α’T<1 értéknél következik be. 

Ez a módszer akkor használható, ha a termék tisztaságával szemben támasztott igény nem túl nagy. 

Jellemzői: 

A telítési periódusban szennyező „ionszivárgás”, állandó összetétellel. 

A telítés hatásfoka: 

1
kapacitásateljesoszlopioncserélő

mennyiségeionokbelépőtelítéskora '  T
T  . (1.7.143) 

A regeneráció foka: 

A
B

'

kapacitásateljesoszlopioncserélő

mennyiségeionokbelépőskorregeneráláa
TR

R   . (1.7.144) 

A műszaki hatásfoka: 
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B
AA

B
'

' 1

mennyiségeionokbelépőskorregeneráláa

mennyiségeionokbelépőtelítéskora
T

TR

T





 . (1.7.145) 

Egyenáramú, többlépcsős, teljes regenerálás: 

Nagyon erősen kötődő ionos komponensek eltávolítása nagyon nagy regenerálószer-felesleget igényel. 

Az egyensúlyi teória eredményeként azt kaptuk, hogy például egy A
BT =25 szelektivitású rendszerben 

az A formájú gyanta B formájúvá alakításához szükséges ionmennyiség az oszlop ioncsere-

kapacitásának a 25-szöröse. Ezért, ha ilyenkor az ágy regeneráltságával kapcsolatban magas igényeket 

támasztunk, gazdaságos lehet az ún. többlépcsős regenerálási mód. A módszer lényege, hogy a túl 

erősen kötődő komponenst először egy közepesen kötődő ionnal szorítjuk le, legyen ez „K” ion és 

legyen például A
KT =5. Ebben az esetben az A formájú gyanta K formájúvá alakításához szükséges 

ionmennyiség az oszlop ioncsere-kapacitásának 5-szöröse. Csak ezek után regenerálunk a tényleges 

regenerálószerrel, a B ionokkal. A szelektivitási tényező definícióegyenlete alapján is a K
BT  várható 

értéke 5. Így a második regenerálási lépcsőben is 5-szörös dimenziómentes ionmennyiség szükséges 

és eredményül megkapjuk a B formájú ioncserélő oszlopot. A közvetlen, egylépéses, teljes regenerálás 

regenerációfoka 25, kétlépcsős regenerálásnál, a fenti példa szerint, az összesített regeneráció fokra 

„csak” 10-es érték adódik, így az eredő hatásfok lényegesen jobb, mint az egylépcsős esetben. Persze a 

gazdaságossághoz még az is kell, hogy a közbenső regenerálószer, a „K” ion, meglehetősen olcsó 

legyen. Egy kétlépcsős regenerálás sémáját az 1.7.26. ábrán láthatjuk. 

 

1.7.26. ábra. Egyenáramú, kétlépcsős regenerálás sémája 

Ellenáramú regenerálás: 

Ellenáramú regenerálásnál a regenerálóoldatot a telítés során alkalmazott áramlási iránnyal 

ellentétesen vezetjük az ioncserélő tölteten keresztül. Az ellenáramú regenerálás sémája az 1.7.27. 

ábrán látható. Az első telítés alkalmával felülről lefelé történő áramoltatás során az ioncserélő töltetet 

homogénen „A” formájúvá alakítjuk. Ezt követi az első regenerálás: alulról felfelé áramoltatjuk a „B” 

ionokat tartalmazó regeneráló vegyszert addig, amíg az oszlop kilépő pontján megjelennek a „B” 

ionok. Ebben a periódusban a kedvezőtlenül kötődő „B” ionok ( B
AT <1) szorítják ki az „A” ionokat, a 

lépcsősfüggvény szerinti koncentrációeloszlásból induló front arányos alakot vesz fel a művelet során. 

A leggyorsabban haladó kis „B” koncentrációk B
A' T  dimenziómentes ionmennyiség átáramol-
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tatásakor érik el az oszlop kilépő pontját. Ekkor megállítjuk, befejezzük a regenerálást. Az így 

kialakított koncentrációprofilt, B
A' T  ionmennyiséghez tartozó izokront megőrizzük, és a következő 

telítési periódusban ezt az izokront mozgatjuk ellentétes irányban, felülről lefelé. Ebben a periódusban 

a kedvezően kötődő „A” ionok ( A
BT >1) szorítják ki a „B” ionokat a gyantafázisból, a leggyorsabban a 

nagy „A” koncentrációk, ami megfelel a kis „B” koncentrációknak, haladnak. Ha az ioncsere 

egyensúlyi jellemzői nem változnak a telítési és a regenerálási periódusban, akkor a regenerálás során 

kialakított arányos alakú front élesedik és lépcsősfüggvény szerinti koncentrációeloszlással éri el az 

oszlop kilépő pontját B
A' T  dimenziómentes ionmennyiség átáramoltatásakor (reverzibilisfront-

mozgatás). 

Ellenáramú ioncserés művelet jellemzői: 

A telítés hatásfoka: 

B
A

'

kapacitásateljesoszlopioncserélő

mennyiségeionokbelépőtelítéskora
TT

T   . (1.7.146) 

A regeneráció foka: 

B
A

'

kapacitásateljesoszlopioncserélő

mennyiségeionokbelépőskorregeneráláa
TR

R   . (1.7.147) 

A műszaki hatásfoka: 

1
mennyiségeionokbelépőskorregeneráláa

mennyiségeionokbelépőtelítéskora
'

'


R

T




 . (1.7.148) 
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1.7.27. ábra. Ellenáramú ioncsere sémája 

Foglaljuk össze röviden a fenti sémák alapján a ciklikus ioncserés műveletek fontosabb jellemzőit arra 

az esetre vonatkozóan, amikor telítéskor adott mennyiségű, kedvezően kötődő, A iont kötjük meg, 

regeneráláskor pedig a kedvezőtlenül kötődő B ionokkal telítjük az oszlopot. 

 Egyenáramú regenerálásnál nagy a telítés hatásfoka, ezért a szükséges gyanta- és oszloptérfogat 

kicsi. Nagy a szükséges regeneráció foka, nagy a regeneráló vegyszer szükséglete és ez 

független a telítés hatásfokától. Nagy mennyiségű regenerátum keletkezik és ez A és B ionok 

keveréke, pl. savval történő regeneráláskor ez erősen savas. A részleges regenerálás mértéke, ill. 

ezen belül a különböző változatok alkalmazhatósága a termék, a telítés során előállított oldat 

minőségi követelményeitől függ. Egyszerű oszlopkonstrukció és üzemeltetés. 

 Ellenáramú regenerálásnál kisebb a telítés hatásfoka, ezért a szükséges gyanta- és oszloptérfogat 

nagyobb, akár a A
BT -szerese is lehet az egyenáramúénak. A szükséges regeneráció foka jó 



1.7. Ioncsere 415 

© Hanák László, BME www.tankonyvtar.hu 

közelítéssel megegyezik a telítés hatásfokával. A regenerátum nagyrészt A ionokat tartalmaz kis 

mennyiségű B ionok mellett. Az ellenáramú regenerálás általában jobb minőségű terméket 

eredményez; a szennyezőket visszamossuk, míg az előző változatnál végigmossuk az oszlopon. 

Az oszlopkonstrukciók és ezek üzemeltetése bonyolultabb, mivel meg kell őrizni az oszlopbeli 

koncentrációprofilt a részperiódusok között, ugyanakkor elegendő szabad helyet is kell 

biztosítani az ágy duzzadásához; ennek biztosítására különböző műszaki megoldások léteznek. 

Ellenőrző kérdések 

Ismertesse a fontosabb ioncserélő anyagokat és jellemző tulajdonságaikat! 

Foglalja össze az ioncserével kapcsolatos egyensúlyokat! 

Milyen tényezők befolyásolják alapvetően az ioncserélő anyagok duzzadását-zsugorodását? Milyen 

következményekkel járhat, ha nem veszünk tudomást erről a jelenségről? 

Miért alakul ki az elektrolitkizárás jelensége? Milyen műveletek alapulnak ezen? Egy gyakorlati 

példán mutassa be a művelet lényegét! 

Írja fel kétkomponensű ioncserére a látszólagos egyensúlyi állandó és a szelektivitási tényező 

definícióegyenletét azonos vegyértékű és különböző vegyértékű ionok cseréje esetén! Szerkesszen 

ioncsere-izotermát mindkét esetre! Mitől függ az izoterma alakja az első, és mitől a második esetben? 

Milyen paraméterek befolyásolják döntően a nagy molekulájú szerves vegyületek, peptidek, proteinek 

ioncserés egyensúlyát? Mi a helyzet aminosavak esetén? Mutassa be egy tetszőleges aminosav 

kationcserés egyensúlyát. Mitől függ az aminosavra vonatkozó szelektivitási tényező értéke? 

Miért fontos az ioncsere-reakciót követő másodlagos folyamatok ismerete, mit változtathatnak meg 

ezek a folyamatok? Mutassa be egy tetszőlegesen választott másodlagos folyamat hatását pl. egy 

egyfokozatú, szakaszos ioncserés műveletre! 

Milyen részfolyamatok szabják meg az ioncsere sebességét? Milyen tényezők befolyásolják a folyamat 

kinetikáját? Miért lassul az ioncsere sebessége tömény elektrolitokban? 

Mutassa be a nyugvóréteges ioncserélő oszlopokra jellemző koncentráció-eloszlásokat! Mitől függ a 

görbék alakja? 

Milyen mennyiségekkel jellemezhetők a ciklikus ioncserés műveletek? Hasonlítsa össze az egyenáramú 

és az ellenáramú regenerálásra jellemző értékeket! Miért jobb sokkal az ellenáramú művelet műszaki 

hatásfoka? 

Számítási feladatok 

1. példa 

Nitrátot távolítunk el nitrát- és kloridionokat tartalmazó híg vizes oldatból erősen bázisos, II típusú 

anioncserélővel. 

A víz összetétele: 3

NO
mekv/dm0,2

3

c , 

   
3

Cl
mekv/dm0,3c , 

   
3

Na
mekv/dm0,5c . 

A gyanta kapacitása: 3ekv/dm5,1nQ . 

A látszólagos egyensúlyi állandók értékei: 3,2Cl

OH




k , 93NO

OH




k . 
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a)  Határozzuk meg a fenti oldattal egyensúlyba hozott gyantafázis összetételét! 

Az oldat összkoncentrációja (az anionokra vonatkozó): 

3
ClNOT mekv/dm0,5

3

  ccc . 

Az anionok folyadékfázisbeli egyenértéktörtje: 

40,0
mekv/dm5,0

mekv/dm2,0
3

3

NO3

x . 

!)1(;60,0
mekv/dm5,0

mekv/dm3,0

3NOCl3

3

Cl   xxx  

Határozzuk meg a nitrátionnak a kloridionra vonatkoztatott látszólagos egyensúlyi állandóját a 

hidroxilionra vonatkoztatott látszólagos egyensúlyi állandók ismeretében: 

49,33,2/9/ Cl

OH

NO

OH

NO

Cl

33 










 kkk . 

Számítsuk ki a nitrátion gyantafázisbeli egyenértéktörtjét, illetve a koncentrációját: 

67,2
60,0

40,0
4

)1()1(
3

33

3

3

NO

NONO

Cl

NO

NO





 









x

x
k

y

y
, 

62,0
3NO

y , 

gyanta/dmNOekv93,062,0ekv/dm5,1 3
3

3

NONO 33

  yQq n . 

Ez az adott oldat esetén a maximálisan elérhető gyantafázisbeli koncentráció. A gyakorlatban ezt 

úgy tudjuk elérni, hogy pl. egy nyugvóréteges ioncserélő oszlopon addig áramoltatjuk az 

oldatunkat, amíg a kilépő oldat összetétele meg nem egyezik a belépő oldatéval. 

b)  Előzetesen becsüljük meg pl. 1 dm3 Cl- formájú ioncserélő töltettel (Vgyanta) feldolgozható 

oldattérfogatot (Voldat) az alábbi mérlegegyenletből: 

 
33 NOgyantaNOoldat qVcV , 

gyantaoldat/dmdm465
oldatmekv/dm2,0

gyanta)mekv/dm930gyantadm(1
)(dm 33

3

33
3

oldat 


V . 

Az egységnyi térfogatú gyantaoszlopon feldolgozható oldattérfogat alapján a művelet gyakorlati 

megvalósításra is ígéretesnek tűnik. 

2. példa 

a)  Becsüljük meg a feldolgozható oldattérfogatot az előző példára vonatkozóan az egyensúlyi 

modell segítségével is! 

Teljesen regenerált Cl- formájú ( 0
,0NO3

x ) oszlopra vezetjük az oldatunkat. 

A belépő oldatban a nitrátion egyenértéktörtje: 40,0
1,NO3

x . 

A nitrátionnak a kloridionra vonatkoztatott látszólagos egyensúlyi állandója a fentiek szerint: 

43NO

Cl




k . Ez az érték azt jelenti, hogy a nitrátionra nézve kedvező alakú az ioncsere-izoterma. 
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b)  Szerkesszük meg a 
3NO

y – _
3NO

x izotermát! 

Ilyen körülmények között a kezdeti lépcsős függvény alakú front állandó alakú frontként mozog 

(megtartja a kezdeti alakját), dimenziómentes haladási sebessége pedig az izotermán az 

összetételekhez tartozó húr meredekségének a reciproka: 

)//(1)( xys x  , az áttöréshez szükséges dimenziómentes ionmennyiség pedig: ./1' )( xs   

A mi esetünkben, mivel: 

0,0
,0NO,0NO 33

  yx , 

62,0,4,0
,1NO,1NO 33

  yx , 

a lépcsőhöz tartozó húr meredeksége: 55,1)4,00/()62,00(/  xy , 

a lépcső dimenziómentes haladási sebessége: 645,055,1/1)//(1)4,00(  xys , 

az áttöréshez szükséges dimenziómentes ionmennyiség pedig: 55,1s/1' )4,00(   . 

A dimenziómentes ionmennyiség definíciószerűen a V térfogattal bevezetett ionmennyiség az 

oszlop ioncsere-kapacitásához viszonyítva. Esetünkben a szemcsék közötti „ürestérfogatban” levő 

ionmennyiséget elhanyagolhatjuk (híg az oldat), így: 

nk

T

QV

cV




' , 

fejezzük ki a V  térfogatot: Tnk cQVV /)'(   . 

Az áttörésig feldolgozható oldattérfogat: 

gyantaoldat/dmdm465mekv/dm)/5mekv/dm1500dm155.1()(dm 333333 V . 

Az eredmény megegyezik az előzővel, ennek oka az egyensúlyi modell, a kedvező alakú izoterma 

és a lépcsős függvény alakú frontmozgás. 

A művelet eredményeként az egész ioncserélő oszlopban, a töltet hossza mentén homogénen, a 

feldolgozott oldat összetételének megfelelő egyensúlyi összetételt alakítottunk ki. 

3. példa 

A kimerült ioncserélő oszlop egyenáramú regenerálása 

Regeneráljuk az előzőek szerint telített ioncserélő oszlopot kloridionokkal teljes mértékben, hogy az 

eredeti, kiindulási, Cl- formájú ioncserélő töltetet visszaállítsuk és így a következő telítési periódusban 

újra nitrátmentes terméket tudjunk előállítani! 

Az ioncserélő oszlop tejes hossza mentén a folyadékfázisbeli egyenértéktörtek: 

nitrátionra: 40,0
0,NO3

x , kloridionra: 60,0
0,Cl

x . 

A belépő, regeneráló oldatban a kloridion egyenértéktörtje: 1
1,Cl

x . 

A nitrátionnak a kloridionra vonatkoztatott látszólagos egyensúlyi állandója a fentiek szerint: 

43NO

Cl




k . 
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a)  Becsüljük meg a tejes regeneráláshoz szükséges kloridion mennyiségét az egyensúlyi modell 

segítségével! 

Mivel a kloridionokat áramoltatjuk, a kloridion frontjának a sebességét vizsgáljuk, ezért célszerű 

minden összetételt, még az izotermát is a kloridionra vonatkozóan megadni. 

Az oszlopban a kloridion folyadékfázisbeli egyenértéktörtje: 60,0
0,Cl

x , mivel ilyen összetételű 

oldattal hoztuk egyensúlyba az előző telítési periódusban, erre az oszlopra vezetjük a regeneráló 

oldatot. 

A kloridionnak a nitrátionra vonatkoztatott látszólagos egyensúlyi állandója így: 25,04/1Cl

NO3




k . 

Ez az érték azt jelenti, hogy a kloridionra nézve kedvezőtlen alakú az ioncsere-izoterma. 

b)  Rajzoljuk meg a Cl
y – Cl

x  izotermát! 

Ilyen körülmények között a kezdeti lépcsősfüggvény alakú front arányos alakú frontként mozog, a 

frontban minden összetétel a saját dimenziómentes haladási sebességével halad, amelyet az adott 

összetételhez tartozó izotermaderivált értéke határoz meg: 

)(

1
)(

_Cl

'Cl xf
xs   

az adott Cl
x összetétel „áttöréséhez”, ebben az esetben Z=1, szükséges dimenziómentes 

ionmennyiség pedig a következőt: 

)()('
Cl

'

Cl   xfx . 

Az izotermánk deriváltja: 

   22 ))125,0(1(

25,0

11
3

3





















Cl
Cl

NOCl

Cl

NO

Cl

Cl

xTx

T

dx

dy
. 

c)  Rajzoljuk meg a  ClCl
/dxdy – Cl

x  függvényt! 

A mi esetünkben „csak” az 6,0
0,

Cl
x -tól 1

,1Cl
x -ig tartó összetétel-tartomány érdekes, mivel 

ezt a frontot mozgatjuk. A két szélső értékre a derivált értéke: 

6,0
,0Cl

x ; 83,0)6,0(
Cl

' xf , 

1
,1Cl

x ; 4)1(
Cl

' xf . 

A leggyorsabban haladó összetétel: 6,0
Cl

x , 

az áttöréséhez szükséges dimenziómentes ionmennyiség: 83,0)6,0('
Cl

x . 

A leglassabban haladó összetétel: 1
Cl

x , 

az áttöréséhez szükséges dimenziómentes ionmennyiség: 4)1('
Cl

x . 

d) Határozzuk meg a frontunk közbülső értékeihez (pl. -Cl
x 0,7; 0,8; 0,9) tartozó dimenzió-

mentes ionmennyiségeket is! Szerkesszük meg a regenerálás ( -Cl
x –α ) áttörési görbéjét! 

A regenerálás áttörési görbéje az alábbiak szerint alakul: 

1. plató: 83,00'  -ig 6,0
Cl

x , állandó összetétel, 
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2. front: 483,0'  -ig 16,0
Cl

x -ig változik, 

3. plató: 4'   esetén 1
Cl

x , ez már a belépő összetétel. 

A 3. plató elérése jelenti az oszlop teljes regeneráltságát. 

Ez alapján a teljes regeneráltság eléréséhez szükséges dimenziómentes (klorid) ionmennyiség: 

az oszlop ioncsere-kapacitásának megfelelő ionmennyiség 4-szerese. 

Maradjunk az 1 dm3-es oszlopunknál, az ioncsere-kapacitása közelítőleg: 

mekv1500mekv/dm1500dm1 33  nk QV . 

A teljes regeneráláshoz 4-szeres ionmennyiségre van szükségünk, így 

a regeneráláshoz szükséges ionmennyiség: 4·1500 mekv = 6000 mekv. 

Ha a regeneráló oldat koncentrációját a telítésnél használt oldat koncentrációjával megegyezőnek 

választjuk, akkor a teljes regeneráláshoz szükséges oldat térfogata: 

3R
T mekv/dm5c regenerálóoldat-koncentrációnál, 

Vreg.= 6000 mekv/(5 mekv/dm3) = 1200 dm3. 

Ezzel szemben a telítésnél „csak” 465 dm3 oldatot tudtunk feldolgozni, nitrátmentesíteni. A 

regeneráláshoz is „nitrátmentes” vizet kell felhasználni, így ebben a változatban, a ciklikus művelet 

eredményeként, sokkal több nitrátos regenerátumot, szennyvizet termelünk, mint amennyit 

megtisztítunk. 

Ipari ioncserélő oszlopok regenerálását ezért is célszerűbb sokkal töményebb oldattal végezni,  

1–2 ekv/dm3 koncentrációértékek eléggé általánosan használatosak. Ha az oszlopunk 

regenerálásához 1 ekv/ dm
3
 koncentrációt választunk, ez már 200-szor töményebb az előző 

változatnál. A teljes regeneráláshoz szükséges oldat térfogata: 

3R
T mekv/dm1000c regenerálóoldat-koncentrációnál, 

Vreg. = 6000 mekv/(1000 mekv/dm3) = 6 dm3, ami már sokkal vonzóbb fajlagos érték. 

A regeneráláshoz szükséges ionmennyiség csökkentésére két lehetőségünk van. 

Csak részlegesen regenerálunk, pl. csak a 3-szorosát használjuk az oszlop ioncsere-kapacitásának. 

Ha nem keverjük össze a gyantát az oszlopban, akkor a következő telítési periódusban úgy 

viselkedik a rendszer, mintha az előző regenerálást folytatnánk. 

Ebben az esetben a telítés áttörési görbéje az ( '

NO
.vs

3

c ) az alábbiak szerint alakul: 

1. front: 10'  -ig az 
3NO

x  folyamatosan csökken 0-ig , változó összetétel, 

2. front: 55,11'  -ig 0
3NO

x , állandó összetétel, 

3. plató: 55,1'   esetén 4,0
3NO

x , ez már a belépő összetétel. 

Ha a részleges regenerálás után összekeverjük a gyantaágyat, akkor a telítés során állandó 

összetételű, nitráttal szennyezett terméket kapunk, és 55,1'   ionmennyiséggel terhelhetjük az 

oszlopot. A húr nem az izoterma (0,0) pontján megy keresztül, hanem az ágy összekeverésével 

kialakult új egyensúlyi összetételen. 

A másik lehetőség az ellenáramú regenerálás. 
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4. példa 

A kimerült ioncserélő oszlop ellenáramú regenerálása 

Regeneráljuk ellenáramban az 1. példa szerint telített ioncserélő oszlopot kloridionokkal teljes 

mértékben, hogy az eredeti, kiindulási, Cl- formájú ioncserélő töltetet visszaállítsuk és így a következő 

telítési periódusban újra nitrátmentes terméket tudjunk előállítani! 

Az ioncserélő oszlop tejes hossza mentén a folyadékfázisbeli egyenértéktörtek: 

nitrátionra: 60,0
0,NO3

x , kloridionra: a 60,0
0,Cl

x . 

A belépő, regenerálóoldatban a kloridion egyenértéktörtje: 1
,1Cl

x . 

A nitrátionnak a kloridionra vonatkoztatott látszólagos egyensúlyi állandója a fentiek alapján: 

43NO

Cl




k . 

a)  Becsüljük meg a teljes regeneráláshoz szükséges kloridion-mennyiségét az egyensúlyi modell 

segítségével! 

Vegyük a teljes (egyenáramú) regenerálásra az előzőekben meghatározott, számított áttörési görbe 

jellemzőit: 

A teljes a regenerálás áttörési görbéje az (
'

Cl
.vs x ) az alábbiak szerint alakult: 

1. plató: 83,00'  -ig 6,0
Cl

x , állandó összetétel, 

2. front: 483,0'  -ig 16,0
Cl

x -ig változik, 

3. plató: 4'   esetén 1
Cl

x , ez már a belépő összetétel. 

Jó műszaki hatásfokú ( 1 ) ellenáramú művelethez csak az 1. plató az érdekes. Pl. alulról felfelé 

áramoltatjuk a regenerálóoldatot, összesen csak 83,0'   dimenziómentes ionmennyiséget. Az 

oszlopról távozó regenerátumban ebben a platóban a nitrát egyenértéktörtje állandó és a lehető 

legnagyobb, megegyezik a telítésre jellemző összetétellel. Ez alapján azt is mondhatnánk, hogy 

nincs regenerálóvegyszer-veszteség ebben a tartományban. Az arányos alakú front még az 

oszlopban van. 

Határozzuk meg a leggyorsabban és a leglassabban haladó összetétel helyét az oszlopban: 

A dimenziómentes haladási sebesség az egyensúlyi modell szerint: 

)('/1)( xfs x 
. 

Tekintsük az ioncserefrontunk két szélső összetételét: 

6,0
,0Cl

x
; 

83,0)6,0(
Cl

' xf
; 

2,183,0/1)6,0(
Cl

xs
; 

1
,1Cl

x
 ; 

4)1(
Cl

' xf
; 

25,04/1)1(
Cl

xs
. 

Az áramoltatás során, α’ átáramoltatott dimenziómentes ionmennyiség hatására, a megtett 

dimenziómentes távolság pedig a )()( ' xx sZ   összefüggés alapján: 

A leggyorsabban haladó összetétel: 6,0
Cl

x : 2,183,0/1)6,0(
Cl

xs . 

A megtett dimenziómentes távolság: 12,183,0)6,0(
Cl

xz . 
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A leglassabban haladó összetétel: 1
Cl

x : 25,04/1)1(
Cl

xs . 

A megtett dimenziómentes távolság: 21,025,083,0)1(
Cl

xz . 

b)  Határozzuk meg a frontunk közbülső értékeihez (pl. Cl
x 0,7; 0,8; 0,9) tartozó 

dimenziómentes haladási sebességeket, az 0,83α   dimenziómentes ionmennyiséghez tartozó 

dimenziómentes távolságokat is! Szerkesszük meg az 0,83α   értékhez tartózó izokront. 

Őrizzük meg ezt a hosszmenti koncentrációprofilt a gyantaágyban és a telítést a regenerálás 

irányával ellentétes irányban, felülről lefelé végezzük. Ebből a frontból indul telítéskor a rendszer! 

Ha az egyensúlyi viszonyok nem változnak, akkor az izoterma paramétere, a látszólagos egyensúlyi 

állandó sem változik, 25,0Cl

NO3




k , 43NO

Cl




k . 

Tekintsük ismét az ioncserefrontunk két szélső összetételét: 

4,0
3NO

x ; 6,0
Cl

x , ez az összetétel a regenerálás végére eljutott az oszlop tetejére; 

83,0)4,0(
3NO

' xf , 83,0)6,0(
Cl

' xf ; 2,183,0/1)4,0(
3NO

xs , 

0
3NO

x ; 1
Cl

x , ez az összetétel a regenerálás végére az oszlophossznak csak a 21%-át tette 

meg az oszlop aljától; 

4)0(
3NO

' xf , 4)1(
Cl

' xf ; 25,04/1)0(
3NO

xs . 

Az előzőekben megrajzoltuk a _
33 NONO

.vs xy   izotermát, rajzoljuk meg a deriváltját is, a 

kloridionra vonatkozó egyensúlyhoz hasonlóan! Hasonlítsuk össze a két deriváltgörbét! Olvassuk 

le a fenti összetételekhez tartozó deriváltértékeket! 

Ezek alapján könnyen belátható, hogy a frontban, tetszőleges összetételekhez tartozó 

dimenziómentes sebességek, amennyiben függetlenül mozoghatnak, nem változnak meg a 

regenerálási és a telítési részperiódusban. 

Ez a mi esetünkben a következőket jelenti: a regenerálást az oszlop alján lépcsős függvényből 

indítottuk alulról felfelé. A regenerálás során 83,0'  dimenziómentes ionmennyiség 

átáramoltatásakor a leggyorsabban robogó összetétel eljutott az oszlop tetejére, a leglassabban 

haladó összetétel pedig az oszlophossz 21%-át tette meg. Ebból a frontból indulnak az összetételek 

a telítés megkezdésekor felülről lefelé. Mivel a dimenziómentes sebességek nem változtak, 

pontosan 83,0' dimenziómentes ionmennyiség átáramoltatására tesznek meg akkora utat, mint 

az előző regenerálás során, azaz visszakapjuk az oszlop alján a lépcsős függvényünket. 

c)  Határozzuk meg az 1 dm
3
-es oszlopunkra vonatkozóan a tényleges ionmennyiségeket és az 

ehhez szükséges térfogatokat! 

Az ellenáramú regeneráláshoz szükséges ionmennyiség: 

α’·Vk·Qn= 0,83·1 dm3·1500 mekv/dm3=1245 mekv. 

A regenerálóoldat térfogata, 

híg változatra, cT = 5 mekv/dm3: 

Vreg.= 1245 mekv/(5 mekv/dm3) = 249 dm3; 

tömény változatra, cT = 1000 mekv/dm3: 

Vreg.= 1245 mekv/(1000 mekv/dm3) = 1,25 dm3. 
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A telítési periódusra ugyanez az ionmennyiség: 1245 mekv és 

a híg változatra számolt térfogat: 249 dm3 adódik. 

Az eredmények nagyon szemléletesen mutatják az ellenáramú regenerálás jellemzőit arra az esetre, 

amikor a telítési periódusban kedvező, a regenerálási periódusban kedvezőtlen alakú az izoterma. A 

példánknál maradva az ellenáramú változatnál a telítési periódusban az oszlop terhelhetősége kb. a 

felére csökken, a regenerálóvegyszer felhasználás ugyanakkor hozzávetőlegesen 1/5-re esik. 

5. példa 

Különböző vegyértékű ionok cseréje. 

Távolítsunk el nitrátot nitrát- és szulfátionokat tartalmazó híg vizes oldatból erősen bázisos 

anioncserélővel! 

A víz összetétele: 3

NO
mekv/dm2,0

3

c , 

  3

SO
mekv/dm3,02

4

c , 

  
3

Na
mekv/dm5,0c . 

A gyanta kapacitása: 3ekv/dm5,1nQ . 

A nitrátionnak a szulfátionra vonatkozó látszólagos egyensúlyi állandó értéke: 53
2
4

NO

SO




k  . 

a)  Határozzuk meg a fenti oldattal egyensúlyba hozott gyantafázis összetételét! 

Az oldat összkoncentrációja (az anionokra vonatkozó): 

3
ClNO

mekv/dm0,5
3

  cccT . 

Az anionok folyadékfázisbeli egyenértéktörtje: 

40,0
mekv/dm5,0

mekv/dm2,0
3

3

NO3

x , 

60,0
mekv/dm5,0

mekv/dm3,0
3

3

SO -2
4

x . 

A látszólagos egyensúlyi állandó értéke: 53
2
4

NO

SO




k , ennek ismeretében írjuk fel a látszólagos 

egyensúlyi állandó definícióegyenletét kissé átrendezett formában: 

2

SO

SOSO

NO2

SO

SO

)1()1( 2
4

2
4

2_
4

3
2
4

2
4














 x

x

c

Q
k

y

y

T

n . 

Helyettesítsük be az ismert adatokat: 

225
)4,0(

6,0

005,0

5,1

5

1

)1( 22

SO

SO

2
4

2
4 

 



y

y
. 

Az eredmény: 

94,02
4SO

y , 

06,0)1( 2
43 SONO

  yy . 
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Az ioncserélő gyanta kapacitásának csak a 6%-át tudjuk kihasználni a nitrát megkötésére, míg a 

kloridtartalmú víz esetén (1. példa) 62%-át tudtuk nitrátformára hozni. 

Ennek ismeretében számítsuk ki a nitrátion gyantafázisbeli koncentrációját: 

06,0
3NO

y , így 

gyanta/dmNOekv09,006,0ekv/dm5,1 3

3

3

NONO 33

  yQq n . 

Ez az adott oldat esetén a maximálisan elérhető gyantafázisbeli koncentráció. 

b)  Rajzoljuk meg a 
3NO

y – _
3NO

x  izotermát! Hasonlítsuk össze a 2. példában szerkesztettel! 

A nitrátra nézve nem szelektív, nagyon kedvezőtlen alakú görbét kapunk a szulfát mellett. Az ún. 

elektroszelektivitás jelensége miatt ebből a híg oldatból a két vegyértékű szulfátion igen kedvezően 

kötődik, még akkor is, ha a nitrátnak a szulfátra vonatkozó látszólagos egyensúlyi állandója  

( 53
2
4

NO

SO




k ) alapján úgy tűnik, hogy alapvetően a nitrátra szelektív a gyanta. 

c)  Szerkesszük meg a nitrátion áttörési görbéjét! 

A nagyon kedvezőtlen alakú izoterma miatt rendkívül elnyúlt, arányos alakú áttörési görbét 

kapunk. 

Jelölések 

Az ioncsere specifikus jelöléseit itt adjuk meg. Az általános jelölések a tanagyag elején találhatók. 

Aa  és Ba  az A és B ellenionok folyadékfázisbeli aktivitása (–), 

Aa  és Ba  az A és B ellenionok gyantafázisbeli aktivitása (–), 

wa  és wa  az oldószer aktivitása a folyadékfázisban és a szilárd fázisban (–), 

 0
A

F
A ,ccA  az ioncserélő oszlop hasznosítható kapacitása (mol vagy ekv), 

Ac  és 
Bc  az A és a B ionok folyadékfázisbeli koncentrációja (mol/m3 vagy ekv/m3), 

sc ( Aq ) az átlagos gyantafázisbeli koncentrációval ( ) egyensúlyban levő folyadékfázisbeli 

koncentráció (mol/m3 vagy ekv/m3), 

0
Ac  az A ion kezdeti folyadékfázisbeli koncentrációja az ioncserélő töltetben (mol/m3 

vagy ekv/m3), 

F
Ac   az A ion folyadékfázisbeli, betáplálási koncentrációja (mol/m3 vagy ekv/m3), 

*
Ac  az A komponensnek a fázis határfelületen a gyantafázisbeli koncentrációval ( ) 

egyensúlyban levő folyadékfázisbeli koncentrációja (mol/m3 vagy ekv/m3), 

*
ic   az i ion folyadékfázisbeli egyensúlyi koncentrációja (mol/m3 vagy ekv/m3), 

Tc   az oldat összkoncentrációja (ekv/dm3), 

R

Tc   regeneráláskor az oldat összkoncentrációja (ekv/dm3), 

T

Tc   telítéskor az oldat összkoncentrációja (ekv/dm3), 

ASc   az aminosav összkoncentrációja (mol/m3), 
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ASc   az aminosav ikerionos formájának koncentrációja (mol/m3), 


ASc   az aminosav kation formájának koncentrációja (mol/m3), 


ASc   az aminosav anion formájának koncentrációja (mol/m3), 

d   szemcseméret (mm vagy m), 

D   készülékátmérő, csőátmérő (m), 

DA és DB az A és a B ion diffúziós együtthatója a folyadékfázisban (m2/s), 

AD  és BD  az A és a B ionok diffúziós együtthatója a gyantafázisban (m2/s), 

effD   effektív diffúziós tényező (m2/s), 

effD   effektív diffúziós együttható a gyantafázisban (m2/s), 

EDon  a folyadék- és gyantafázis elektrosztatikus potenciáljának a különbsége (V), 

F  Faraday-konstans (96485 coulomb/mol vagy J/mol/V), 

G0  a standard állapotú rendszer szabadentalpia-változása (J/mol). 

H   magasság (pl. oszlopoknál) (m), 

H0  az ioncsere-reakcióban az entalpiaváltozás standard állapotban (J/mol), 

I(V)  az oszlopba bevezetett ionmennyiség V átáramoltatott térfogat esetén (mol vagy ekv), 

IP  az aminosav izoelektromos pontja, 

J   Komponens-áramsűrűség, fluxus (mol/(m2s), (komponensenként indexelés  ,   stb.), 

Ks az ioncserélő gyanta funkciós csoportjának disszociációs állandója (mol/m3 vagy 

ekv/m3), 

A
BK   az A ionnak a B ionra vonatkoztatott termodinamikai egyensúlyi állandója, 

A
Bk   az A ionnak a B ionra vonatkoztatott látszólagos egyensúlyi állandója, 

K1, K2, K3 az aminosavak disszociációs állandói (mol/m3), 

L  ioncserélő töltet hossza (m), 

L(V)  az oszlopon átszökött ionmennyiség V átáramoltatott térfogat esetén (mol vagy ekv), 

m   megoszlási hányados (általánosan )mxy   (-), 

Am   az A ellenion megoszlási hányadosa, 

P és P   a folyadék- és a gyantafázis aktuális nyomása (Pa), 

P0  a standard nyomás (Pa), 

pK1, pK2, pK3 az aminosavak disszociációs állandóinak negatív logaritmusa, 

Aq  és Bq  az A és a B ellenionok gyantafázisbeli koncentrációja (mol/m3 vagy ekv/m3), 


ASq   a pozitív töltésű aminosav gyantafázisbeli koncentrációja (mol/m3 vagy ekv/m3), 


ASq   az ikerionos aminosav gyantafázisbeli koncentrációja (mol/m3 vagy ekv/m3), 

ASq   az összes aminosav gyantafázisbeli koncentrációja (mol/m3 vagy ekv/m3), 
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Sq ( Ac ) a folyadékfázis-koncentrációval ( ) egyensúlyban levő gyantafázisbeli koncentráció 

(mol/m3 vagy ekv/m3), 

Q   ioncserélő gyanta kapacitása (ekv/dm3), 

Qsz  ioncsere-kapacitás, tömegegységre vonatkoztatott (ekv/(kg száraz ioncserélő anyag)), 

Qn  ioncsere-kapacitás, térfogategységre vonatkoztatott (ekv/ dm3 nedves gyanta), 

Qh  ioncserélő gyanta hasznos kapacitása (ekv/ dm3 nedves gyanta), 

QVk  az ioncserélő oszlop teljes ioncsere-kapacitása (ekv/ dm3 nedves gyanta), 

r   sugárirányú koordináta (m), 

R   moláris gázállandó (8,314 J/(molK)), 

s  (1.7.109) egyenlettel definiált változó, 

S(V) az oszlop által megkötött ion mennyiség V átáramoltatott térfogat esetén (mol vagy 

ekv), 

t   idő (s), 

tR  a regenerálás időtartama (s), 

tT  a telítés időtartama (s), 

T   hőmérséklet (C vagy K), 

Te  az aminosav eredő szelektivitási tényezője (-), 

T1, T2  az aminosav egyedi szelektivitási tényezői (-), 

A
BT   az A ionnak a B ionra vonatkoztatott szelektivitási tényezője (-), 

U(V)  az oszlop hasznosítatlan kapacitása V átáramoltatott térfogat esetén (mol vagy ekv), 

v0  üres-keresztmetszeti áramlási sebesség (m/s), 

Z  a koncentrációlépcső elmozdulásának dimenziómentes térfogata, illetve távolsága (-), 

ZAS  aminosav átlagos vegyértéke (-), 

V   térfogat (m3), 

Vr,A  az A komponens retenciós térfogata (m3), 

Vk  az ioncserélő töltet térfogata (m3), 

Voldat  az oldat térfogata (m3), 

Vgyanta  az ioncserélő anyag térfogata (m3), 

VS  sztöchiometrikus átáramoltatott térfogat (m3), 

VA  az A ellenion parciális móltérfogata (m3/mol), 

Vw és wV  az oldószer parciális móltérfogata a folyadék-, illetve a szilárd fázisban (m3/mol), 

V   térfogatáram (m3/s), 

RV   a betáplálás térfogatárama regenerálás során (m3/s), 

TV   a betáplálás térfogatárama telítés során (m3/s), 

V0  móltérfogat-változás (m3/mol), 

z   helykoordináta (m), 

zA, zB  az A és a B ellenion töltése, 
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Z   dimenziómentes helykoordináta (hosszkoordináta) (-), 

Ax  és Bx  az A és a B ellenionok folyadékfázisbeli egyenértéktörtje (-), 

Ax  és *
Ax  a folyadékfázisbeli iontört (egyenértéktört) és a folyadékfázisbeli koncentrációval 

kifejezett egyensúlyi iontört (-), 

xA
0  az A ellenion kezdeti egyenértéktörtje a folyadékfázisban (-), 

Ay és By  az A és a B ellenionok gyantafázisbeli egyenértéktörtje (-), 

yA
0  az A ellenion kezdeti egyenértéktörtje a gyantafázisban (-), 

Görög betűk: 

α’  dimenziómentes átáramoltatott ionmennyiség (-), 

α’R  dimenziómentes átáramoltatott ionmennyiség a regenerálási periódusban (-), 

α’T  dimenziómentes átáramoltatott ionmennyiség a telítési periódusban (-), 

F  a folyadékfázisbeli koncentrációkkal kifejezett, teljes, komponensátadási tényező 

(m/s), 

Ff,  folyadékfázisbeli koncentrációkkal kifejezett folyadékoldali, komponensátadási 

tényező (m/s), 

GYgy,  gyantafázisbeli koncentrációkkal kifejezett gyantaoldali, komponensátadási tényező 

(m/s), 

A  és B  az A és a B ionok folyadékfázisbeli aktivitási koefficiense (-), 

A  és B  az A és a B ionok gyantafázisbeli aktivitási koefficiense (-), 

R
  a regeneráció foka (-), 

T
  a telítés hatásfoka (-), 

AA  és  az A ellenion elektrokémiai potenciálja a folyadék-, illetve a szilárd fázisban (J/mol), 

ε  az ioncserélő töltet külső, szemcsék közötti, ürestérfogati tényezője (m3/m3), 

εp  az ioncserélő szemcse belső porozitása (m3/m3), 

  és    a folyadék-, illetve a gyantafázis elektrosztatikus potenciálja (V), 

Λ  a gyanta- és folyadékfázis kapacitásának hányadosa az oszlopban (-), 

κ  a ciklikus művelet műszaki hatásfoka (-), 

00 és ww 
 az oldószer standard kémiai potenciálja a folyadék-, illetve a szilárd fázisban (J/mol), 

AA  és  az A ellenion kémiai potenciálja a folyadék-, illetve a szilárd fázisban (J/mol), 

   a duzzadási vagy ozmózisnyomás (Pa). 
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1.8. Kristályosítás (Mika László Tamás) 

A kristályosítás a vegyipar azon egyensúlyi anyagátadási művelete, amely során folyadék-

halmazállapotú komponenselegyből szilárd halmazállapotú anyagot választunk ki, választunk el. A 

vegyipar szinte legrégebb óta ismert és az egyik legfontosabb művelete. Alkalmazása a laboratóriumi 

preparatív munkától a nagy volumenű ipari termelésig széleskörűen elterjedt, utóbbi esetben a 

kristályosítással előállított anyagok mennyisége meghaladja az évi 108 tonnát. A művelet végterméke 

a kristály, az élettelen anyag legrendezettebb formája, amelyben az alkotórészecskék (atomok, ionok 

vagy molekulák) szabályos elrendeződésben, ún. térrácsban helyezkednek el. Bármely meghatározott 

kristályrácsban az alkotó részecskék távolsága állandó és szigorúan jellemző az adott anyagra. Ideális 

kristálynak nevezzük azt a síkkal határolt, szimmetrikus, szabályos alakzatot, amelyet egy 

megszilárduló anyag a részecskéi között működő vonzóerő következtében felvesz. A reális kristályok 

ettől kisebb-nagyobb mértékben eltérnek, méretük emiatt nagyobb, mint az ideális kristály. A 

kristályosítás során, a többi komponenselválasztási művelethez képest, egy lépésben, viszonylag 

nagytisztaságú anyag kinyerése valósítható meg, amelynek köszönhetően egy adott anyag 

gyártástechnológiájában rendszerint az utolsó lépések egyikeként jelenik meg. A szilárd anyagot 

ezután már csak szűrni (esetleg szárítani) kell. 

Szeparálás során többkomponensű rendszerből az adott anyag kinyerése a cél. Az oldhatóságbeli 

különbségeket kihasználva például nátrium-karbonát hatékonyan elválasztható a nátrium-bikarbonáttól 

(nátrium-hidrogén-karbonát, szódabikarbóna) vagy olvadék esetében a para-xilol az orto- és meta-

izomertől. Koncentrálás során, az oldószer kristályosítással történő elválasztásával, olyan oldatok is 

betöményíthetők, amelyekben az értékes komponensek magasabb hőmérsékleten bomlást szenvednek. 

Például gyümölcslevek kezelése esetén a vizet kifagyasztják, azaz kikristályosítják az oldatból. 

Tisztítás során, akár többszöri átkristályosítással, a gyógyszergyári előírásoknak megfelelő tisztaságú 

hatóanyag nyerhető. Az ipari nyersanyagok és végtermékek jelentős része szilárd halmazállapotban 

kerül forgalomba, kristályosítással a végfelhasználási igényeknek megfelelő formában állíthatók elő az 

anyagok. Több esetben lényeges egy adott szilárd anyag szemcseméretének eloszlása. A megfelelő 

paraméterek megválasztásával a művelet során szabályozható, hogy az adott komponens milyen 

méreteloszlással választható ki a folyadékfázisból. 

A kristályosítás történhet gázfázisból, oldatból vagy olvadékból. A gázfázisból történő kristályosítás 

ritka, alatta a deszublimáció műveletét érti a szakirodalom. Az oldatból történő kristályosítás a 

leggyakoribb, vizes oldat esetében 10–80 °C hőmérséklet-tartományú elválasztást jelent. Olvadékból 

történő kinyerésen oldószermentes, magasabb hőmérsékletű elválasztást értünk. 

A kristályosítási műveletek jelentős hőforgalommal járnak együtt. A folyamat során bekövetkező 

hőeffektusokat a hőmérleggel lehet kiszámítani. A hőmérleg készítésének két módszere ismeretes. 

Egyik szerint az egyes hőeffektusok (szenzibilis hő, látens hő és kristályosodási hő) kiszámításával és 

kombinálásával lehet a hőmérleget elkészíteni. A másik módszer az entalpiamérleget veszi alapul, 

amelyben a rendszerbe belépő és a rendszerből kilépő anyagáramok entalpiájának különbségét a 

művelet során külső forrásokból felvett teljes hőmennyiségével teszik egyenlővé. 

A kristályosodási hő, a szilárd anyag telített oldatból történő kiválását kísérő látens hő, amely az 

oldat hígítási hőjével és az adott anyag oldáshőjével áll összefüggésben. A legtöbb anyag 

kristályosodási hője negatív (a folyamat exoterm). 

Frakcionált kristályosítás esetén egy többkomponensű rendszerből az egyik anyagot kikristályosítjuk 

a többi mellől. Az ilyen elválasztás a jelentős oldhatóságbeli eltéréseken alapul. 

A kristályosítási folyamat megindításához, adott hőmérsékleten, nem elegendő a telített oldat 

állapotának elérése. Kristály csak túltelített oldatból válik ki, és csak abban az esetben, ha a 

rendszerben ún. kristályosodási centrumok vagy „gócok” vannak jelen. 
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1.8.1. Anyagi halmazok 

Az anyagi halmazok a gázoktól az egykristályokig a rendezettség különböző fokozatait valósítják meg. 

A hétköznapi életből példát említve, két ideális szélsőséggel is találkozhatunk: a gázokban 

gyakorlatilag teljes a rendezetlenség, míg például a modern elektronikus ipar rutinszerűen és nagy 

volumenben állít elő nagyméretű, szinte hibátlan félvezető kristályokat. Ugyanakkor nagyon sok 

fizikai vagy mechanikai tulajdonság dől el a köztes tartományban, azaz milyen a szilárd anyag 

krisztallitszerkezete, milyen a kristályhibák jellege és gyakorisága. A szilárd anyagi halmazoknak két 

jellemző csoportját kell megkülönböztetnünk. A kristályos anyagok, mint a bevezetőben írtuk, 

rendezett megjelenési formát követnek, pontos geometriával megadható szerkezettel rendelkeznek. Az 

ilyen rendezettséget nem mutató szilárd anyagokat pedig amorf anyagoknak nevezzük. 

A kristályokban tehát szigorúan meghatározott, hosszú távú rendezettség uralkodik. Az atomok, 

molekulák, ionok egymáshoz viszonyítva jól definiálható geometriai helyzetben, szabályos alakzatot 

kialakítva foglalnak helyet, amelyek középpontja a rácspont. A rácspontok geometriai rendezettsége a 

rácsszerkezet. A rácspontok elrendeződésének legkisebb ismétlődő egysége az elemi cella. Az elemi 

cellának hét típusát különböztetjük, meg, aszerint, hogy benne az alkotó atomok milyen geometriai 

elrendeződésben találhatóak (1.8.1. ábra). Az elemi cella alapján a kristályok hét kristályrendszerbe 

sorolhatók. 

 

1.8.1. ábra. A hét kristályrendszer elemi cellájának alakja 

a: Egyszerű köbös; a=b=c; α=β=γ=90o, b: Tetragonális; a=bc; α=β=γ=90o, c: Ortorombos; abc; 

α=β=γ=90o, d: Hexagonális; a=bc; α=β =90o γ=120o, e: Monoklin; abc; α=γ=90o β90o, f: 

Triklin; abc; αβγ90o g: Romboéderes; a=b=c; α=β=γ90o 

A kristályokra jellemző a koordinációs szám, ami az adott rácspontot közvetlenül körülvevő 

rácspontok számát jelenti a kristályrácsban. A térkitöltési hatásfok a cellatérfogat azon része, amit a 

részecskék elfoglalnak. Ez határozza meg a kristály sűrűségét. Például az egyszerű köbös rács (1.8.2. 

ábra) esetén a térkitöltés a következőképpen számítható: 
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A térben centrált köbös rács (1.8.2. ábra b) esetén a térkitöltési hatásfok 68%-nak adódik, a lapon 

centrált köbös rács (1.8.2. ábra c) esetében, pedig 74%-nak. Ez egyébként a létező legjobb térkitöltés, 

amit legszorosabb illeszkedésnek hívunk. Ilyen térkitöltést kapunk a hexagonális, szoros illeszkedésű 

rácsoknál is. 

 
 a) egyszerű köbös b) tércentrált köbös c) lapon centrált köbös 

1.8.2. ábra. Köbös cellák három típusa 

Aszerint, hogy a kristályrács rácspontjaiban milyen részecskék foglalnak helyet, megkülönböztetünk 

ionrácsos, atomrácsos, molekularácsos és fémrácsos kristályokat. A fő kristálytípusok jellemzőit az 

1.8.1. táblázatban foglaltuk össze. 

1.8.1. táblázat. A különböző rácstípusok jellemzése 

Kristály A rácspontokban 

levő részecskék 

Összetartó erők Általános 

jellemzők 

Példák 

Ionrács pozitív és negatív 

ionok 

elektrosztatikus 

vonzás 

kemény, törékeny, 

magas 

olvadáspont, rossz 

hő- és elektromos 

vezető 

NaCl, LiF, MgO 

Atomrács atomok kovalens kötés kemény, magas 

olvadáspont, rossz 

hő- és elektromos 

vezető 

C (gyémánt), SiO2 

(kvarc) 

Molekularács atomok vagy 

molekulák 

diszperziós 

erők, dipól–

dipól erők, 

hidrogénhidak 

lágy, alacsony 

olvadáspont, rossz 

hő- és elektromos 

vezető 

Ar, CO2, H2O,  

Fémrács atomok fémes kötés lágytól keményig, 

alacsonytól magas 

olvadáspont, jó 

hő- és elektromos 

vezető 

minden fémes elem, 

pl. Na, Mg, Fe, Cu 

Az ionrácsos kristályok jellemzően igen eltérő méretű kationokból és anionokból álló, magas 

olvadás- és forrásponttal rendelkező szilárd anyagok. Bennük elvileg végtelen sok ion kapcsolódik 

össze úgy, hogy az ellentétes töltésű ionok egymáshoz lehetőleg közel, az azonos töltésűek pedig távol 

helyezkednek el. Az ionos vegyületeknél, mivel az alkotókat elektrosztatikus erők tartják össze, 

kitüntetett irányok nincsenek. Mind a kristályaikban, mind az olvadékukban az ionok sztöchiometriai 
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arányú halmazai fordulnak elő és nem molekulák. Az ionátmérők ismeretében következtethetünk az 

ionos kristályok szerkezetére és stabilitására. Az egyedi ionok átmérője azonban nem mérhető, mivel 

önmagukban sohasem fordulnak elő. Ráadásul az ionátmérő egyik vegyületről a másikra változhat. 

Ezért az ionátmérőkre csak egy átlagos, közelítő érték határozható meg. A rácsszerkezetet elsősorban 

az anionok illeszkedése szabja meg, a kationok mintegy az anionok közötti hézagokban helyezkednek 

el. Ennek az az oka, hogy elektronfelvétellel keletkezett anionok általában nagyobb méretűek, mint a 

semleges atomokból elektronleadással létrejött kationok (az utóbbiak nagysága pozitív töltésük 

növekedésével is csökken). Az ionok térbeli elrendeződése, vagyis a kristályszerkezet minősége 

szempontjából az ionrádiuszok abszolút értéke és főleg egymáshoz való viszonya mérvadó, mert ez 

szabja meg a koordinációs számot. Az ionok a kristályrácsokban a lehető legszorosabb illeszkedésre 

törekszenek. A térbeli elrendeződések, koordinációs számok és ionrádiusz-hányadosok közötti 

összefüggéseket az 1.8.2. táblázatban foglaljuk össze. 

1.8.2. táblázat. A térbeli elrendeződés, koordinációs szám és ionrádiusz-hányadosok közötti 

összefüggések 

Elrendeződés  rA/rB Koordinációs szám Példa 

egyenlő oldalú háromszög  0,15–0,22 3  

tetraéder  0,22–0,41 4 ZnS 

oktaéder  0,41–0,73 6 NaCl 

hexaéder  0,73–0,91 8 CsCl 

dodekaéder  0,91–1,80 12  

 ahol r az adott ion sugara, ra/rb: a különböző ionok sugarainak hányadosa 

A kristályrácspontokban nemcsak elemek, hanem összetett ionok is lehetnek. A kalciumszulfát 

(CaSO4, gipsz) kristályrácsában például Ca2+ és SO4
2- ionok találhatók. A legismertebb ionos vegyület, 

a konyhasó kristályrácsát a következőképpen képzelhetjük el. A nagyméretű kloridionok lapon 

centrált, köbös rácsot alkotnak, minden él felezőpontjában, és a kocka közepén pedig egy-egy 

nátriumion ül. Ily módon tulajdonképpen a nátriumionok is lapon centrált köbös rácsot képeznek. 

Megjegyzendő, hogy léteznek olyan ionos vegyületek, amelyek szobahőmérsékleten is folyadék-

halmazállapotúak. Ezekben a vegyületekben, kationként, jellemzően nagyméretű szerves kationok 

találhatóak, anionként pedig kisebb méretű szervetlen ionok. Különleges tulajdonságuk alapján ezeket 

a halmazokat ionos folyadékoknak nevezik. 

Az atomrácsos kristályokban, a vázat alkotó részecskéket, az atomokat, kovalens kötések tartják 

össze, kiterjedt, háromdimenziós hálózatban. Jellegzetes tagjai a kovalens kristályok családjának a 

szén két allotróp módosulata, a gyémánt (olvadáspont: 3550 °C) és a grafit. A gyémántban minden 

szénatom tetraéderes elrendeződésben kapcsolódik a négy másik szomszédjához. A legkeményebb 

ismert természetes anyag. A grafitban a szénatomok hatos gyűrűt képeznek sp2 hibridizált állapotban. 

A fennmaradó nem hibridizált 2p orbitál  kötésben vesz részt. Mivel ezek az elektronok szabadon 

tudnak mozogni ebben a kiterjedten delokalizált molekulapályában, ezért a grafit jó elektromos vezető. 

A rétegeket gyenge van der Waals-erők tartják össze. A kovalens kötés a grafit keménységéért felelős, 

de mivel a rétegek könnyen elcsúszhatnak egymáson, síkos tapintású és kenőanyagnak is kiválóan 

használható. A másik közismert példája a kovalens kristályoknak a SiO2, a kvarc. A Si–O kötés a 

gyémánttól eltérően poláris, a kvarc fizikai tulajdonságai azonban hasonlóak a gyémántéhoz 

(olvadáspontja: 1610 °C). Fontos jellemzőjük, hogy sem poláris, sem apoláris oldószerekben nem 

oldódnak. 

A molekularács rácspontjaiban a nemesgázok kivételével két- vagy többatomos molekulák vannak. 

Az összetartó erő van der Waals- és/vagy hidrogénhídkötés. Az atomok vagy molekulák méretének 

növekedésével jellemzően a van der Waals-féle erők nagysága is növekszik. Jellegzetes példa a SO2, a 

jég, a I2, a P4, és a S8. A jég kivételével olyan szoros illeszkedésűek, amennyire méretük és alakjuk 

megengedi. A gyenge összetartó erők miatt jellemzően alacsony olvadáspontú (300 °C alatt) anyagok. 
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Molekulaszerkezettől függően poláris és apoláris oldószerekben is oldódhatnak. Az oldódás során a 

gyengébb, másodrendű kötőerők könnyen felbomlanak, a folyamat könnyen végbemegy. A 

naftalinmolekulákat például csak gyenge diszperziós erők kötik össze, érthető, hogy apoláris 

oldószerekben (pl. toluol) oldódik jól, vízben pedig kevésbé, hiszen nem tud hidrogénkötéseket 

kialakítani. Másrészről viszont a karbamid jobban oldódik vízben és etanolban, mint szén-

tetrakloridban vagy benzolban, mert hidrogénhíd-kötéseket tud velük kialakítani. 

Bizonyos értelemben a fémes kristályok a legegyszerűbbek, mert ugyanazon atom található minden 

rácsponton. Általában térben centrált köbös, lapon centrált köbös vagy hexagonális illeszkedésű rácsot 

alkotnak. Mivel ezeknél a rácstípusoknál a térkitöltési hatásfok nagy, a fémek általában nagy 

sűrűségűek. A kötés jelentősen különbözik az egyéb kristályoktól. A fémes kötés nem irányított, 

vegyértékről itt nem beszélhetünk. Az elektronok delokalizált állapotából következik, hogy a 

fémkristályokban a koordinációs számot elsősorban az atomok térkitöltése szabja meg. Általában sem 

apoláris, sem poláris oldószerekben nem oldódnak. Jellemzően oldószerrel történő érintkezéskor 

kémiai reakció játszódik le (pl. nátrium + víz). A fémek speciális keverékeket, ún. ötvözeteket képesek 

kialakítani. 

Az amorf anyagokban nincs meg az a hosszú távú háromdimenziós rendezettség, mint a 

kristályokban. Némi rendezettség csak rövidebb távon nyilvánul meg. Legjellegzetesebb példája az 

amorf anyagoknak az üveg. Ez az egyik legértékesebb, leghasznosabb és legsokoldalúbb anyagunk, és 

egyben az egyik legöregebb is (i. e. 1000 körül már ismerték). Az üveg szervetlen anyagok lehűlése 

után képződő, nem kristályos, átlátszó termék. Bizonyos tekintetben inkább a folyadékokhoz hasonlít, 

mint szilárd anyaghoz. Manapság kb. 800 különböző üveget állítanak elő és használnak az élet szinte 

minden területén. Az 1.8.3. táblázatban három fontos üvegtípus összetételét és jellemzőit soroltuk fel. 

1.8.3. táblázat. Üvegtípusok jellemzői 

Név Összetétel Jellemzői és felhasználása 

tiszta kvarcüveg 100% SiO2 Kis hőtágulás, széles hullámhossz-

tartományban átlátszó. Optikai kutatásban 

használják. 

Pyrex üveg SiO2 60–80% 

B2O3 10–25% 

Al2O3 kis mennyiségben 

Kis hőtágulás, látható és infravörös 

tartományban átlátszó, UV-ban nem. 

Laboratóriumokban és háztartási célokra 

használják. 

Nátronüveg SiO2 75% 

Na2O 15% 

CaO 10% 

Vegyszerek könnyen megtámadják, hőre 

érzékeny. Csak a látható fényt engedi át. 

Főleg palackokat és ablaküvegeket 

készítenek belőle. 

A színes üveg színét fémoxidok formájában jelenlevő fémionok okozzák. Pl. a zöld üveg Fe(III) 

oxidot vagy Cu(II) oxidot, a sárga U(IV) oxidot, a kék Co(II) és Cu(II) oxidokat, a piros pedig arany- 

és rézrészecskéket tartalmaz. 

A tárgyaltak közül bármelyik rácstípusra is gondolunk, a két rácspont között ható erőket hasonló 

jellegűnek találjuk. A két alkotót vonzó erő általában egyszerű elektrosztatikus jellegű, azaz 1/r2 

szerint csökken. Ugyanakkor az alkotórészecskék között taszítóerők is ébrednek (hiszen a szilárd 

anyagok gyakorlatilag összenyomhatatlanok). Ezek az erők inkább dipól–dipól kölcsönhatásból 

származnak, és ezért magasabb hatvány szerint változnak a távolsággal (1.8.3. ábra). Az origóba 

képzeljük az egyik atomot (részecskét), attól r távolságra a szomszédost. Ahogy a végtelen távolból 

közelítjük a két részecskét, közöttük vonzó- és taszítóerők ébrednek, amelyek egy eredő, ún. 

egyensúlyi pontban kiegyenlítik egymást. Az egyensúlyi távolságnál az atom a kristályrácsba 

rendeződve rögzített helyen rezgő mozgást végez. Az egyensúlyi helyzet, r0 távolságnál, a minimális 

potenciális energiájú állapot. Ne feledjük azonban a kvantumos viselkedés egyik fontos követ-

kezményét, miszerint az atomok (vagy a kristály rácspontjaiban ülő más részecskék) rezgési állapotai 
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is kvantáltak, azaz csak bizonyos energiaszinteken folyhat a rezgés. Az 1.8.3. ábráról igen sok követ-

keztetést vonhatunk le, elsősorban az anyagok termikus viselkedésére vonatkozóan. Például az 

olvadáspontra a potenciálgörbe mélységéből következtethetünk. Emelve a kristály hőmérsékletét, az 

elemek az E0 szintről egyre magasabbra jutnak, míg E = 0 szinthez már r = ∞ tartozna, azaz 

megszűnik a kötelék, összeomlik a kristályrács. Másik példaként említendő a hőtágulás. A görbe 

aszimmetrikus jellegéből adódik, hogy a magasabb hőmérséklethez tartozó nagyobb amplitúdójú 

rezgések egyensúlyi helyzete általában kissé távolabb van, mint az egyensúlyi pont, azaz, ha a 

rácspontok távolabb kerülnek egymástól, a makroszkopikus méretek is nőnek. Általában igaz az is, 

hogy minél mélyebb a potenciálgödör, annál szimmetrikusabb, tehát várhatóan a nagyobb olvadás-

ponthoz kisebb hőtágulási együttható tartozik. 

 

1.8.3. ábra. A részecskék között ható erők a távolság függvényében: 

a) vonzó- és taszítóerők, b) potenciális energia 

1.8.2. Oldhatóság 

Az oldatok két- vagy többkomponensű rendszerek. Kétkomponensű rendszerben a nagyobb 

mennyiségben jelen lévő komponenst oldószernek, a kisebb mennyiségben jelenlévőt oldott anyagnak 

nevezzük. Oldatkészítés során az oldandó anyagot az oldószerhez adjuk, amely elveszti kristályos 

szerkezetét és az oldószerben egyenletesen eloszlatva létrehozza az oldatot. 
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1.8.4. táblázat. Néhány szervetlen vegyület oldhatósága (g vízmentes anyag/100 g víz) vízben,  

20 °C-on (Perry, 1968) 

Név Képlet Oldhatóság 

Kalcium-klorid CaCl2 74,5 

Kalcium-jodid CaI 204 

Kalcium-nitrát Ca(NO3)2 129 

Kalcium-hidroxid Ca(OH)2 0,17 

Kalcium-szulfát CaSO4 0,20 

Ammónium-szulfát (NH4)2SO4 75,4 

Réz-szulfát CuSO4 20,7 

Litium-szulfát Li2SO4 34 

Magnézium-szulfát MgSO4 35,5 

Ezüst-szulfát Ag2SO4 0,7 

Az oldatok tanulmányozásához szükséges ismernünk azok koncentrációját, azaz hogy mennyi 

oldott anyag van adott mennyiségű oldatban. Jellemzésükre a leggyakrabban alkalmazott 

koncentrációegységek a következők: 

Tömegszázalék (m/m%) = %100
oldat g 100

(g)  tömegeanyagoldott anyagoldott




m

m
 (1.8.4) 

Mólszázalék (n/n%) = %100
számamóljainak oldat 

számamóljainak  anyagoldott anyagoldott




n

n
 (1.8.5) 

Molaritás (M, mol/dm3)) = %100
oldat ml 1000

számamóljainak  anyagoldott anyagoldott




V

n
 (1.8.6) 

Molalitás = %100
oldószerg 1000oldószer g 1000

számamóljainak  anyagoldott anyagoldottn
  (1.8.7) 

A szilárd anyagok oldhatósága jelentős hőmérsékletfüggést mutat. Az anyagmennyiséget, amelyet 

adott körülmények között az adott oldószer feloldani képes, oldhatóságnak nevezzük. Másként 

kifejezve az oldhatóság fogalma alatt a telített oldatban az oldott anyag és az oldószer tömegarányát 

értjük. Az anyagokat oldhatóságuk alapján három kategóriára oszthatjuk fel: 

 oldható anyagok, 

 gyengén oldható anyagok, 

 oldhatatlan anyagokra. 

Ha adott hőmérsékleten, adott mennyiségű oldószerben egy bizonyos anyagból a maximális 

mennyiségű anyagot oldottuk, telített oldatot kapunk. Ha a maximális mennyiségnél kevesebb 

anyagot oldottunk fel, az oldat telítetlen, további szilárd anyag hozzáadására telítettsége növelhető. 

A telített oldatban dinamikus egyensúly áll fenn. Telített oldatot úgy készítsünk, hogy feleslegben 

adjuk az oldandó anyagot (pl. NaCl). Ekkor az egyensúly beálltával a szilárd anyag minden 

pillanatban Na+ és Cl– ionok hidratációjával oldódik, de ugyanakkor ugyanannyi Na+ és Cl– ion 

aggregálódik szilárd nátrium-kloriddá. Ez utóbbi folyamat a kristályosodás folyamata. Az oldhatóság 
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jelentősen függ a hőmérséklettől. Legtöbb esetben nő a hőmérséklettel, de ez nem mindig áll fenn. 

Különböző ionos vegyületek oldhatóságának hőmérsékletfüggését mutatja az 1.8.4. ábra (Perry, 1968). 

 

1.8.4. ábra. Néhány ionos vegyület vízben való oldhatóságának hőmérsékletfüggése 

Nincs egyértelmű összefüggés az oldódáshő előjele és az oldhatóság hőmérsékletfüggése között. 

Például a kalcium-klorid oldódása exoterm, az ammónium-nitráté endoterm, és mégis mindkettő 

oldhatósága nő a hőmérséklettel. A hőmérsékletfüggést mindig kísérletileg kell meghatározni. 

Megjegyzendő, hogy szilárd anyagok esetében az oldhatóság és a rendszer nyomása között nem 

mutatható ki összefüggés. Sok anyag képes túltelített oldatokat képezni, amikor is a telítettnél több 

anyag van oldva az oldószerben. A kapott oldat azonban nagyon instabil, nincs egyensúlyban. 

Gócképző kristály vagy rázkódás hatására azonnal kikristályosodik. 

Az oldódás sebeségét az egységnyi időre eső koncentrációváltozással adhatjuk meg. 

t

c
v




  (1.8.8) 

ahol v oldódás sebessége (mol/dm3s), 

 c koncentráció (mol/dm3), 

 t idő (s). 

1.8.3. Fázisdiagramok–fázisegyensúly 

1.8.3.1. Egykomponensű rendszerek 

Egy egykomponensű rendszer fázisegyensúlyát a hőmérséklet és a nyomás befolyásolja. Az 1.8.5. ábra 

a víz fázisdiagramját mutatja, amelyről leolvasható, hogy a nyomás és hőmérséklet változásával a víz 

milyen halmazállapotban van jelen. A fázisdiagramon a fázist egy kétdimenziós terület jelöli. Ha két 

fázis egyensúlyban van, és rögzítettük a hőmérsékletet, akkor a nyomást nem változtathatjuk 

szabadon, azaz a két fázis egyensúlyát egy vonal jelöli a fázisdiagramon. Fordított helyzetben is 

ugyanez áll fenn: amennyiben rögzítjük a nyomást, akkor a két fázis egy adott hőmérsékleten lesz csak 

egyensúlyban. A három fázis egyensúlya csak egy adott nyomáson és adott hőmérsékleten valósulhat 

meg, az úgynevezett hármaspontban. A hármaspont víz esetén 273,3 Kelvin hőmérsékleten és 

0,006 bar nyomáson található. A víz különlegessége abban nyilvánul meg, hogy a fagyáspontja a 

nyomás növekedésével csökken, míg a többi ismert vegyület ezzel pont ellenkezőleg viselkedik. 
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1.8.5. ábra. A víz fázisdiagramja 

Egy anyag akár többféle kristályt is képezhet, többféle stabil módosulatban is jelen lehet. Hétféle 

kristályrend létezik (lásd 1.8.1. fejezet), amelyek a kristályrács elrendezésben különböznek. Ezek 

nemcsak alaki megjelenésükben, hanem fizikai tulajdonságaikban is különböznek. Az az anyag, amely 

képes többféle kristályrendben kristályosodni, a polimorfizmus bizonyítéka, és a különböző formákat 

polimorfoknak nevezzük. Példaként említhető a kalcium-karbonát, amelynek három polimorfja 

létezik. Ezek rendre a kalcit (hexagonális), az aragonit (tetragonális), és a vaterit (trigonális). Habár 

mindegyik polimorf ugyanabból az egyetlen anyagból épül fel, különböző fázisokat alkotnak. Mivel 

csak egy polimorf stabil adott nyomáson és hőmérsékleten, a többi polimorf képes átalakulni abba a 

stabil polimorfba. Néhány polimorf átalakulás gyors és reverzibilis, és lehetnek enantiotrópok is 

(egymásba átalakulók), vagy monotrópok (nem képesek átalakulni). A grafit és a szén például normál 

nyomáson és hőmérsékleten monotrópok, míg az ammónium-nitrátnak  a 255–398 K 

hőmérséklettartományban öt enantriotróp módosulata van. A MULLIN (Mullin, 1988) által bevezetett 

és készített 1.8.6. ábra egy adott anyag két (α és β) módosulatának fázisátalakulásait mutatja. A két 

gőznyomásgörbe metszete az átmeneti pont, amelynél a két módosulat egyaránt jelen van, és 

egyensúlyban egy specifikált nyomáson és hőmérsékleten. A hármaspont, amelynél gáz, folyadék és a 

β-módosulat szilárd fázisa is jelen van, egyben a β-módosulat olvadáspontja. Lassú melegítés hatására 

az α-módosulatú szilárd fázis átalakul β-módosulatúvá, majd ez megolvad. Lassú hűtés hatására ennek 

a folyamatnak a fordítottja megy végbe. A gyors melegítés vagy hűtés azonban ettől különböző 

viselkedést is eredményezhet. Például az α-módosulat gőznyomása a szilárd–gáz fázishatárt jelölő 

görbe folytatása lesz (szaggatott vonal), és folyadék lesz folyadék–gáz fázishatárgörbe szerint. A két 

görbe meghosszabbításának (szaggatott vonalak) metszéspontja lesz a metastabil hármaspont, amelyen 

folyadék-, gáz- és szilárd halmazállapot is jelen van, és ezek metastabil egyensúlyban vannak. 
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1.8.6. ábra. Polimorf anyagok fázisdiagramja I. 

 

1.8.7. ábra. Polimorf anyagok fázisdiagramja II. 

Az 1.8.7. ábra mutatja a monotróp anyagok nyomás-hőmérséklet görbéit, amelyen az α- és β-

módosulat gőznyomásgörbéi nem metszik egymást, és ezért nem létezik átmeneti pont. Ez esetben a 

szilárd β-módosulat a metastabil forma, és a metastabil hármaspont a két szilárd módosulat 

határgörbéje, a szilárd β-folyadék határgörbe és a meghosszabbított folyadék-gáz határgörbe 

metszetében lesz. 

1.8.3.2. Kétkomponensű rendszerek 

A kétkomponensű vagy biner rendszerek fázisegyensúlyát a nyomáson és hőmérsékleten kívül a 

koncentráció is befolyásolja. Sok esetben a nyomás hatása elhanyagolható, így az adatokat 

egyszerűsítésképpen kétdimenziós, koncentráció-hőmérséklet diagramon ábrázolhatjuk. A biner 

rendszereknek három alaptípusát tárgyalja a szakirodalom, ezek az eutektikumok, a szilárd oldatok 

és a vegyületet alkotó rendszerek. Habár az itt alkalmazott terminológia megfelel az olvadék-

rendszereknél alkalmazott terminológiának, MULLIN rámutatott arra, hogy nincs alapvető 

viselkedésbeli különbség az olvadékok és az oldatok között, és ezt a vizes sóoldatok is bizonyítják. 
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Az 1.8.8. ábra egy kétkomponensű eutektikum koncentráció-hőmérséklet diagramját mutatja. Az 

eutektikum alkotóira nézve telített homogén folyékony oldatból közvetlenül kristályosodó heterogén 

szövetelem. Szerkezete alapján lehet lemezes, vagy szemcsés. Az eutektikum állandó hőmérsékleten 

(eutektikus vonal) végbemenő átalakulás eredményeként jön létre (cE ötvözőtartalomnál). Az A és B 

komponensekből álló elegy eutektikus pontja az a koncentráció, amelynél az elegy a legalacsonyabb 

hőmérsékleten kristályosodik. A folyadék-, vagy szakkifejezéssel likviduszgörbe két ágból áll, a 

szilárd fázist jelölő vonalat, a szoliduszvonalat pedig egy egyenes alkotja (amely egyúttal eutektikus 

vonal is). X összetételű olvadékot XZ irányban hűtve Y pontban elvileg tiszta B komponenst 

tartalmazó kristályok válnak ki. További hűtés hatására további B komponenst tartalmazó kristályok 

válnak ki egészen addig, amíg el nem érjük az E eutektikus pontot, amelynél az egész rendszer 

megszilárdul. A Z pontban, C hőmérsékleten a tiszta B komponens kristályosodik ki, és a felette 

maradó olvadék továbbra is A és B komponens elegyét tartalmazza, és a kristályos szilárd fázis 

olvadékhoz viszonyított tömegarányát, az LZ–CZ távolság aránya adja meg. Ezt az összefüggést 

emelőszabálynak nevezik. Az AE görbe felett található pontokra az előbb levezetett folyamat 

ugyanilyen egyszerűen kivitelezhető azzal a különbséggel, hogy az elegyekből kiváló kristályok 

pusztán A komponenst tartalmaznak. Az eutektikus összetételű folyadékot az eutektikus hőmérsékletre 

hűtve, abból az elegyhez képest változatlan összetételű kristályok válnak ki, és a kristálykiválás addig 

folytatódik, míg az egész eutektikus elegy meg nem szilárdul. Az eutektikum összetétele változatlan, 

de nem azért, mert egy kémiai komponensről van szó, csak egyszerűen az eutektikum az egyes 

komponensek fizikai elegye. Megfelelő nagyítású mikroszkóp alatt az egyes komponensek láthatók is. 

 

1.8.8. ábra. Eutektikus rendszer fázisdiagramja (xB: móltört) 

A kétkomponensű elegyek másik alaptípusa a szilárd oldatok. A szilárd oldat vagy kevert kristály 

kifejezés azt jelenti, hogy molekuláris skálán nézve ezek a kristályok két vagy több komponensből 

állnak. A szilárd oldatok nem választhatók el olyan könnyen komponenseikre, mint az eutektikumok. 

Az 1.8.9. ábrán látható folyadékgörbe mutatja azokat a hőmérsékleteket, amelyeken az A és B kompo-

nenseket tartalmazó elegy hűtés hatására kristályosodni kezd, és a szilárd görbe pedig azokat a hőmér-

sékleteket, amelyeken az elegy melegítés hatására megolvad. X–Z vonal mentén haladva adott hőmér-

sékleten Y összetételű elegy esetén az elegy kristályosodni kezd, és C összetételű kristály válik ki, 

illetve L összetételű folyadék marad. A kristály és folyadék tömegarányát ez esetben is az emelő-

szabály segítségével határozhatjuk meg. 
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1.8.9. ábra. Szilárd oldat fázisdiagramja 

Lehűlés közben az emelőszabály (csak kétfázisú, vagy két szövetelemből álló tartományban 

alkalmazható) segítségével bármely hőmérsékleten meghatározható: 

1. az egyensúlyban levő fázisok mennyisége, 

2. a fázisok ötvözőelem-tartalma. 

A vizsgált X ötvözet esetében (kiinduló ötvözőtartalom koncentrációja xB,0) a fázisok mennyiségét és 

azok B ötvöző tartalmát az L és C pontokhoz tartozó TLC hőmérsékleten szeretnénk meghatározni. TLC 

hőmérsékleten egy vízszintes konódát húzunk a likviduszgörbétől (C pont) a szoliduszgörbéig (L 

pont). A C pontot levetítve a vízszintes tengelyre, megkapjuk a folyékony fázis (olvadék) B ötvöző 

tartalmát, amely xB,2. A L pontot a vízszintes tengelyre levetítve a szilárd oldat B ötvöző tartalmát 

kapjuk meg, amely xB,1. Ezután meghatározható a folyékony és szilárd fázisok mennyisége. A konódát 

L és C pont között tekintsük egy kétkarú emelőnek, amelynek alátámasztása az Z pontban található. A 

C pontban hat az olvadék tömege (mOlv), a K pontban pedig a kialakult α szilárd oldat (mα) 

„erőhatása” érvényesül. Az emelő egyensúlyi feltételéből kiindulva írható: 

ZCmLZm Olv  , (1.8.9) 

amelyből 

ZC

LZ

m

m

Olv

 . (1.8.10) 

Az α szilárd oldat mennyiségét tehát a ZC szakaszhossz, az olvadék mennyiségét pedig az LZ  

szakaszhossz jelképezi, az ötvözet teljes mennyisége az LC  szakasz által adott. Az egyensúlyban lévő 

fázisok mennyiségét az ötvözőelem-koncentráció figyelembe vételével százalékarányosan az alábbi 

módon írhatjuk fel: 

(%) 100
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A gyakorlati fémek közül egymást korlátlanul oldják pl. az arany és az ezüst, ill. a réz és a nikkel. 

A kristályok tehát nemcsak egy komponenst tartalmaznak, mint az eutektikumok hűtése során 

keletkező kristályok, hanem A és B komponenst egyaránt tartalmaznak. Ezeket további tisztítás 

céljából felmelegítik, megolvasztják és átkristályosítják, akár többször is. Ily módon egy egyszerű 

eutektikum tisztítható egy egylépcsős kristályosítással, míg a szilárd oldatok mindig többlépcsős 

kristályosítást igényelnek. Az oldott anyag és az oldószer kétkomponensű elegye egy vagy több 

alkotós rendszert is alkothat, mint például a vizes oldatokban kialakuló hidrátok. Ha az adott alkotót is 

tartalmazó elegy stabil egyensúlyban van az ugyanolyan összetételű folyadékfázissal, akkor 

egybevágó lesz az olvadáspontjuk, azaz az olvadás nem jár összetétel-változással. Egyébként az 

olvadáspontjuk nem esik egybe. Az 1.8.10 ábrán látszik, hogy a melegítési-hűtési ciklus a D ponton 

keresztülmenő függőleges vonalat követi, mivel az olvadás és kristályosítás összetételbeli változás 

nélkül megy végbe. Az 1.8.11. ábrán azonban a D összetétel elbomlik T1 hőmérsékleten, amely a T2 

elméleti olvadáspont alatt van. Ezért, ha a D összetételt melegítjük, akkor az olvadás már T1 

hőmérsékleten megkezdődik, de nem megy végbe teljesen. T1 hőmérsékleten a D vonal mentén két 

fázis jön létre: tiszta B komponensből álló kristályfázis és C összetételű olvadékfázis. Ha ezt az 

elegyek hűtjük, akkor a C ponttal jelölt szilárd elegy jön létre, és az ezt követő melegítési és hűtési 

ciklusok további összetétel-változást eredményeznek. 

 

1.8.10. ábra. Azonos olvadáspont 

 

1.8.11. ábra. Különböző olvadáspont 
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Az utóbbi időben nagy érdeklődés mutatkozik a szervetlen sóhidrátok hőtároló anyagként történő 

alkalmazására vonatkozóan. Ideális esetben a sóhidrátok egybeeső olvadásponttal rendelkeznek, így a 

kristályosítás–olvadás–kristályosítás sorozat egymás után korlátlan számban megismételhető. A nem 

egybeeső olvadáspontú hidrátok rétegződve válnak ki az ismételt hőmérsékletciklus hatására, és a 

hatékonyság is csökken. Az olvadással megjelenik a folyadékfázis, és abból kiválnak olyan kristályok, 

amelyekben kevesebb a kristályvíz vagy esetleg kristályvízmentes, és leülepednek az edény aljára és a 

soron következő melegítésnél már nem olvadnak meg. A kalcium-klorid-hexahidrát – nem egy valódi 

egybeeső olvadáspontú kristály – tűnik az egyik leginkább vonzó hőtároló anyagnak. Az egybeeső 

olvadáspontú hidrátok közül leginkább a nátrium-szulfát-dekahidrát, a nátrium-acetát trihidrát, és a 

nátrium-tioszulfát pentahidrát hőtároló-kapacitását vizsgálják. 

Egymást szilárd állapotban korlátoltan oldó kétalkotós ötvözet egyensúlyi diagramja az 1.8.12. ábrán 

látható. A folyadék- (liquidus) görbe ebben az esetben két ágból áll, a szilárd (solidus) vonal pedig 

három részből tevődik össze, a szoliduszvonal vízszintes része eutektikus vonal is egyúttal. Szilárd 

állapotban a hőmérséklet csökkenésével csökken az ötvözőelem oldhatósága mindkét szilárd oldatban 

(α és β szilárd oldatokban), ezt a jelenséget mutatja a szolvuszvonal (a korlátolt oldhatóság vonala). 

Az α szilárd oldatból β szilárd oldat válik ki és a β szilárd oldatból pedig az  szilárd oldat kristályai 

válnak ki lehűlés során. 

 

1.8.12. ábra. Egymást szilárd állapotban korlátoltan oldó kétalkotós ötvözet egyensúlyi diagramja 

Az X–Y pontok által kijelölt ötvözetjelző vonallal jelölt ötvözet TLC hőmérsékleten kétfázisú, 

olvadékot és α szilárd oldatot tartalmaz. A fázisok mennyiségét a fent ismertetettek szerint 

emelőszabállyal határozhatjuk meg (1.8.5. táblázat). 

1.8.5. táblázat. Példa az emelőszabály használatára 
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Határozzuk meg adott hőmérsékleteken (1.8.5. táblázat szerint) a 1.8.13. ábra alapján a 30% Sn-t 

tartalmazó ötvözet esetén a jelen lévő fázisokat, a fázisok összetételét és a fázisok mennyiségét. Az 
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1.8.13. ábra. Szilárd oldat és eutektikus átalakulás az ólom-ón ötvözetrendszerben 30% óntartalomnál 

1.8.6. táblázat. Az emelőszabály alkalmazása 

Hőmérséklet Jelen lévő 

fázis(ok) 

Fázisok összetétele 

Sn (%) 

Fázisok mennyisége (%) 

300 °C Olvadék Olvadék=30% Olvadék=100% 
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α+β α=19% 

β=98% 
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9,6198





 ; 
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1.8.4. A kristályosítás mechanizmusa és fázisai 

1.8.4.1. Túltelítés 

A túltelítettség az egyensúlyinál nagyobb koncentrációt jelent, amelyben az oldat instabil állapotban 

van, az a fizikai-kémiai törvények értelmében egyensúlyra törekszik, így a feleslegben oldott anyag 

szilárd formában kiválik, kristályok képződnek. Az oldat telítését a telítési és túltelítési görbével 

jellemezzük (1.8.14. ábra). 

 

1.8.14. ábra. Telítési és túltelítési görbe 

Az egyensúlyi telítési görbe alatti tartomány, a stabil, telítetlen oldat tartománya, itt sem 

kristályképződés, sem kristálynövekedés nem figyelhető meg. A telítési görbe feletti rész két 

tartományra bontható. A metastabil tartományban, ami az egyensúlyi telítési görbe és a túltelítési 

görbe között helyezkedik el, új kristályok képződése nem valószínű, új góc nem jelenik meg, viszont a 

meglévő kristályok a nagy felületnek köszönhetően növekedhetnek. Amint az instabil tartománnyal 

jellemezhető állapotba kerül a rendszer, azaz adott hőmérsékleten az oldat koncentrációja meghaladja 

az egyensúlyi telítési koncentrációt, spontán kristályképződéssel kell számolnunk. A kristályos anyag 

kiválása addig tart, ameddig létre nem jön az adott nyomáson és hőmérsékleten az oldat újabb 

egyensúlyi állapot, azaz megszűnik a hajtóerő. 

A túltelítettség mértéke az (1.8.13) egyenlettel fejezhető ki 

 ccc  (1.8.13) 

ahol c* egyensúlyi telítési koncentráció (mol/dm3), 

  c az oldat valódi koncentrációja (mol/dm3). 

A túltelítettségi arány (S) az (1.8.14) egyenlettel, a relatív túltelítettség (θ) mértéke pedig az (1.8.15) 

egyenlettel fejezhető ki: 




c

c
S  (1.8.14) 

c

c
 . (1.8.15) 

Az oldat túltelítése történhet hűtéssel (ABC szakasz), bepárlással (ADE szakasz) és kémiai reakcióval 

vagy kicsapással. Az 1.8.14. ábra T1 hőmérséklettel jelölt A pontjából indulva, hűtés esetén előbb 

elérjük a T2 hőmérsékleten adott egyensúlyi koncentrációt (B pont), majd tovább hűtve belépünk a 

metastabil állapotba. T3 hőmérsékleten elérjük az instabil tartományt (C pont), ahol megindul a 

kristálykiválás. Párologtatás esetén adott hőmérsékleten töményítjük az oldatot, ami előbb az 

egyensúlyi koncentrációt (D pont), majd a telítési koncentrációt (E pont) éri el. 
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A 1.8.14. ábrán jelölt tartományok nem különülnek el élesen egymástól, határuk az egyensúly mellett 

a műveleti paraméterektől is függ (pl. az anyag mozgatása). A keverés például csökkentheti a 

metastabil tartományt, a hűtési sebesség növelésével viszont szélesedhet a terület. Ha nagyobb méretű 

kristályt, főként szerkezetmeghatározási célra szeretnénk kristályosítani, akkor a metastabil 

tartományban, kis túltelítettséggel kell dolgozni, azonban ha a méret nem elsődleges szempont, akkor 

lehet nagy telítéssel és hirtelen hűtéssel dolgozni. 

Csapadékképzés esetén általában igen apró szemcsék keletkeznek a nagy kezdeti oldatkoncentrációk 

és a kis oldhatóság miatt fellépő homogén gócképződés miatt. A keletkezett részecskék végső méretét 

azonban nemcsak a túltelítés mértékének nagysága, hanem a kicsapódó termék oldhatósága is 

jelentősen befolyásolja. Ezzel magyarázható például, hogy a kémiai reakció útján kicsapódott anyag 

szemcsemérete nagyságrendekkel kisebb a hűtéses kristályosítással nyert szemcsék méreténél, mert 

ezek oldhatósága kicsi. Kémiai reakcióban csak akkor csapódhat ki egy anyag, ha a mellette jelen lévő 

komponenseknél jóval kisebb oldhatósággal bír adott körülményeken. 

Hűtéses kristályosítással leggyakrabban nagy oldhatóságú anyagokat választanak le, míg kémiai 

reakcióval általában kis oldhatóságúakat. 

1.8.4.2. Gócképződés 

A gócképződés az a jelenség, amelynek során valamely metastabil, vagy instabil állapotú egyfázisú 

rendszerben az anyafázistól elkülönülnek a már stabilis új fázis parányi részecskéi, azaz kialakulnak a 

kristálytestek. A komplex folyamat során megkülönböztetést teszünk aszerint, hogy szilárd 

komponenstől mentes rendszerben indul meg a kristálykiválás, amit elsődleges gócképződésnek 

nevezünk. Abban az esetben, ha az oldatban már van jelen kristály, ekkor másodlagos 

gógképződésről beszélünk. Utóbbi rendszerint akkor következik be, ha a már meglévő kristályok 

ütközése, dörzsölődése során a felületről (pl. a túl erős keverés miatt) leváló szilánkok újabb gócként 

funkcionálnak. Az elsődleges gócképződés lehet homogén, vagy heterogén. 

Homogén gócképződés (spontán vagy klasszikus gócképződés) csak a túltelítés esetén jön létre, 

katalitikus hatással rendelkező idegen anyag távollétében. A túltelített gőzfázisban keletkező parány 

cseppek, az ún. kondenzációs gócok nem stabilis képződmények, könnyen szétesnek, annak ellenére, 

hogy környezetük túltelített. A gócképződés és szétesés időben folytonosan végbemegy. A 

metastabilis tartománybeli egyensúly feltétele, hogy az időegység alatt keletkező és széteső gócok 

mennyisége azonos legyen. A folyadékbeli kristálygócképződés folyamata a kondenzációs 

gócképződéshez hasonló folyamat. Az apró, néhány tized mikron átmérőjű, már kialakult 

kristályocskák, annak ellenére, hogy környezetük túltelített, hajlamosak a szuperoldhatóságra. Nem 

elegendő azonban, hogy a kristálymagnál kisebb méretű részecskék csoportosuljanak, azoknak 

bizonyos rendszer szerint, a kristály rácsszerkezetének megfelelően rendeződniük kell. Brown-

mozgással, például kockarács esetén, legalább 8 részecskének kell egyszerre jó irányból megfelelő 

energiával összetalálkoznia. A szilárd fázis kiválása a rendszerből csak akkor indul meg, ha ezek a 

részecskék elég nagyméretűek, már nem szuperoldhatóak, a rácsszerkezet szerint rendezett magokat 

képeznek, amelyek a kristályképző gócok, más szóval a kristálymagok. 

Heterogén gócképződés esetén a kristályosodás idegen anyagok jelenlétében (pl. úszó szilárd 

szennyezések) megy végbe. A gócképződés indukálására legáltalánosabban bevált módszer a túltelített 

folyadék beoltása. Az oltókristályt a finoman kevertetett folyadékban minél egyenletesebben kell 

eloszlatni, a rendszer hűtését pedig ezzel egyidejűleg óvatosan kell szabályozni. Az oltókristály 

mennyiségét az oldat túltelítettsége, a várt termék mennyisége és a termék kívánt kristálymérete 

határozza meg. Az oltókristály leggyakrabban maga a finom porrá aprított késztermék. Előfordulhat 

olyan eset, amikor az oltókristály a termékkel izomorf anyag, ez akkor lehet hatásos, ha az oltókristály 

rácsadata 15%-on belül egyezik a kristályosítandó termék rácsadatával. A gócképződés nem független 

a túltelített oldatban jelen levő heterogén szennyezések hatásától. Nincs általános szabály arról, hogy 

mely anyagok lehetnek a gócképződés inhibitorai és melyek hatása katalitikus. Gyakran ugyanaz az 

anyag, amelyik egyik esetben inhibitor, máskor katalitikus hatású lehet. 

A stacionárius gócképződés sebességét GIBBS elmélete alapján VOLMER és WEBER adta meg: 
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 , (1.8.16) 

ahol Jg a gócképződés sebessége (
sm 3

1
), 

  C egyesített konstans (
sm 3

1
), 

  Ak a gócképződés munkája (J), 

  k Boltzmann-állandó (J/K) értéke: k=1,38×10-23 (J/K), 

  T hőmérséklet (K). 

Molekuláris tényezőkkel kifejezve: 

kT
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g e
d

D
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2
, (1.8.17) 

ahol D diffúziós tényező (m2s-1), 

  d molekula átmérő (m), 

  ΔG kritikus szabadentalpia-változás (J). 

A molekuláris szabadentalpia-változás: 

 2

23
*

ln Skt

v
G


 , (1.8.18) 

ahol β formafaktor, gömb esetén közelíthető 16π/3 értékkel, 

  ζ határfelületi feszültség (N/m), 

  v molekuláris térfogat (m3), 

  S túltelítési arány (-). 

híg vizes oldatok esetén D ~ 10-5 – 10-9 (m2s-1), tehát 

2)(lg36lg  SAJ g , (1.8.19) 

ahol 
323 )10ln(  kTvAg  . (1.8.20) 

Az (1.8.19) és (1.8.20) egyenlet alkalmazásával megszerkeszthető egy általánosított diagram, ahol a 

túltelítés logaritmusának értékeket adva, (β, v és T értékeket konstansnak véve, ζ-t futóparaméterként 

kezelve) lg Jg számolható. Az így kapott lg Jg értékeket ábrázolva lg S függvényében elméleti 

görbesereget kapunk (1.8.15. ábra). Az elméleti görbesereg igen fontos információt hordoz: minél 

kisebb a határfelületi feszültség, annál kisebb túltelítettség szükséges a homogén gócképződés 

beindulásához. 
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1.8.15. ábra. A gócképződés sebességének változása a túltelítés függvényében 

1.8.4.3. Gócnövekedés 

A gócnövekedés, a gócképződést követő lépés, amely a molekulák, ionok vagy atomok kristályrácsba 

történő beépülését jelenti. Magát a növekedést megelőző, de a kristálynövekedéshez szorosan 

kapcsolódó részfolyamatok a konvekció a turbulens folyadékban, a molekuláris részecskék 

határrétegen keresztül történő diffúziója a kristály felületéhez és a felületen végbemenő molekuláris 

folyamatok, azaz a deszolvatáció (1.8.16. ábra). Igen nagy túltelítéseknél rendszerint a diffúzió a 

leglassúbb részfolyamat, így ez határozza meg a kristálynövekedés sebességét. 

 

1.8.16. ábra. Koncentrációk a kristályfelület környezetében 

A diffúzióval gátolt növekedés leírásakor a Fick I. törvényéből (1.8.21 egyenlet) indulunk ki. 

Tekintettel arra, hogy ci felületi koncentrációérték elméleti feltételezés, kísérletileg nem 

meghatározható 

dx

dc
DA

dt

dn
  (1.8.21) 

ahol D diffúziós állandó (m2/s),  c koncentráció (mol/dm3), 

  n anyagmennyiség (mol),   A felület (m2), 

  x x irányú helykoordináta (m),  t idő (s). 

A „dn” anyagmennyiséget, valamint az „A” kristályfelületet molekulasugárral és molekula-térfogattal 

kifejezve, és gömbszimmetriát (a távolság kifejezhető a sugárral) feltételezve felírható, hogy 

r

cc

dx

dc 
 . (1.8.22) 
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Az (1.8.21) egyenletet átrendezve, a diffúzióval gátolt kristálynövekedés sebességi egyenletét kapjuk: 

r

ccDv

dt

dr
G

)( 
 , (1.8.23) 

ahol G a kristálynövekedés sebessége (m/s). 

A konvektív áramlás által szabályozott gócnövekedés esetén az anyagmennyiség-változásra, 

egykristály esetén, a következő empirikus modellt alkalmazzuk. Az 1.8.16. ábra jelöléseinek 

megfelelően a ci koncentrációt ebben az esetben is mellőzhetjük, így az összefüggés a következő 

alakra egyszerűsödik: 

)(
11

1 



 ccA

kk

dt

dn
G

rd

, (1.8.24) 

ahol kd felületi reakciósebességi állandó (m/s), 

 kr az áramlásra jellemző állandó (m/s), a keveréstől és az oldat tulajdonságaitól (viszkozitás 

stb.) függ. 

Az ellenállási tényező (KG) egyenlő az (1.8.24) egyenletben szereplő emeletes tört értékével: 

rdG kkK

111
 . (1.8.25) 

1.8.4.4. Utóműveletek 

A kristályosítás utóműveletei általánosan az elválasztás, mosás és a szárítás. Elválasztásra rendszerint 

szűrési és centrifugálási műveleteket alkalmaznak, melyekkel az anyalúgtartalom 5-10%-ra 

csökkenthető. 

A szűrést követően a visszamaradt folyadékot egy, a kristályokat nem oldó, de az anyalúggal jól 

elegyedő oldószerrel kimossák a terméket tartalmazó halmazból. Szakaszos eljárás esetén következő 

tömegmérleget írhatjuk fel: 

N
N Fss )1(0  , (1.8.26) 

vagy )1ln(ln
0

FN
s

sN 









, (1.8.27) 

ahol s0 a kiindulási anyag szennyezőanyag-tartalma (kg szennyező/kg termék), 

  sN az N-edik lépés utáni szennyező tartalom (kg szennyező/kg termék), 

  F az eltávolított folyadékfrakció (kg/kg). 

Folyamatos eljárásban, ahol a friss mosófolyadék időben folyamatosan kerül a mosóedénybe, a 

tömegmérleg a következőképpen alakul: 

WNL dVsdsV  , (1.8.28) 

vagy 
L

WN

V

V

s

s















0

ln , (1.8.29) 

ahol s0 a kiindulási anyag szennyezőanyag-tartalma (kg szennyező/kg termék), 

  sN az n-dik lépés utáni szennyező tartalom (kg szennyező/kg termék), 

  VL a tartályban található folyadék mennyisége (kg), 

  VW mosófolyadék mennyisége (kg). 
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Az (1.8.27) és az (1.8.29) egyenlet kombinációjával egy olyan összefüggéshez juthatunk, amely 

segítségével összehasonlítható a szakaszos és a folyamatos tisztítás, hiszen VW és NFVL a két folyamat 

folyadékszükségletét fejezi ki: 

L

W

V

V
FN  )1ln( , (1.8.30) 

vagy 
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1
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. (1.8.31) 

1.8.5. A kristályosítás hőeffektusai 

A kristályosítási művelet hőmérlegének felállításában kulcsszerepe van a kristályosodási hőnek, 

amely a kristályoknak a telített oldatból való kiválását kísérő látens hő. A legtöbb anyag kristályo-

sodási hője exoterm, azaz a folyamat során hő kerül ki a környezetbe. A kristályosodási hő a 

koncentrációval és a hőmérséklettel rendszerint változik, az oldat hígítási hőjével és a kristályok 

oldáshőjével van összefüggésben. Az oldáshő az a hőmennyiség, amely akkor szabadul fel (vagy 

nyelődik el), ha a szilárd anyag egységnyi tömegét (vagy egységnyi anyagmennyiségét) igen nagy 

mennyiségű oldószerben oldják. 

A kristályosítás során bekövetkező hőeffektusokat a hőmérleggel lehet kiszámítani. Ilyen hőmérleget 

kétféleképpen lehet készíteni. Az első módszer szerint a művelet során fellépő hőeffektusok (látens hő, 

kristályosodási hő, szenzibilis hő) kiszámításával és kombinálásával lehet a teljes hőmérleget 

meghatározni. A másik módszer szerint teljes entalpiamérleget kell készíteni, amelyben a rendszerből 

kilépő összes anyagáram és a rendszerbe belépő összes anyagáram entalpiájának különbségét a 

művelet során külső forrásból felvett teljes hőmennyiséggel teszik egyenlővé. Az első módszer 

alkalmazása szerint a kristályosodó oldatból elvont hőmennyiség megkapható, ha az oldat hűtésével 

kapcsolatos szenzibilis hőveszteség és a kristályosodási hő összegéből levonják a hősugárzás és az 

oldószerpárolgás következtében fellépő hőveszteséget. 

1.8.6. A kristályképződést befolyásoló tényezők 

A kristályok növekedése, ahogy az 1.8.4.2. pontban említettük, a különböző mechanizmussal 

keletkező gócok körül indul meg. A kristályok alakja és nagysága lényegesen befolyásolja további 

feldolgozásukat. Ha például szűrési művelet következik a kristályosítás után, akkor célszerű, hogy 

kifejlett, határozott alakú, nagyszemcsés kristályok képződjenek, azaz nagy legyen a szemcseindex, 

ami a kristálytömegre vonatkoztatott szemcseszámot jelöli. 

A keletkező kristályszemcsék mérete részben a túltelítettség nagyságától, részben pedig a gócok 

számától függ. Nagymértékű túltelítettség és sok góc esetén apró kristályok, kicsinél pedig nagy 

kristályok keletkeznek (1.8.17. ábra). 

 

1.8.17. ábra. A túltelítés hatása a kristálynövekedésre 

Jg: gócképződés sebessége, G: növekedési sebesség 

 

(G)

szemcsenagyság index

túltelítés mértéke (c)

(Jg)



1.8. Kristályosítás 449 

© Mika László Tamás, BME www.tankonyvtar.hu 

A kristályosítás során a gócképződés és a kristálynövekedés nem különíthető el egymástól, 

párhuzamosan lejátszódó folyamatokról van szó. A képződött kristályok méret szerinti eloszlása attól 

függ, hogy a két folyamat sebessége hogy aránylik egymáshoz az adott rendszerben. Ipari 

alkalmazásban általában arra törekednek, hogy a növekedési sebesség maximuma lehetőleg kicsiny 

gócképződési sebességgel párosuljon. A különböző, jellegzetes, a túlhűtés függvényében megadott 

gócképződési és kristálynövekedési görbéket az 1.8.18. ábrán mutatjuk be. Az 1.8.18. ábra (a) 

esetében kis hőmérséklet-különbség hatására gyors gócképződés indul meg és csak nagyobb túlhűtés 

esetén indul meg a kristálynövekedés. Az 1.8.18. ábra (c) esetében kis hőmérséklet-különbség hatására 

a gócképződés sebessége kicsi, de a már meglévő gócok gyorsan növekednek. Az 1.8.18. ábra (b) 

esetében egy köztes állapotot jelöltünk, ahol a gócképződés és a növekedés sebessége közel azonos 

mértékben függ a hűtéstől. 

 

1.8.18. ábra. A túlhűtés hatása a kristálynövekedésre 

1.8.7. A kristályosítás hozama 

A kristályosítás elméleti hozamának (Y) kiszámításához az anyagmérleg alapján a következő 

összefüggést írhatjuk fel: 

Ew
R

R
Yww 121

1



 , (1.8.32) 

ahol w1 az oldószer tömege a kiindulási oldatban, a művelet elején (kg), 

 w2 az oldószer tömege a keletkezett oldatban, a művelet végén (kg), 

 R a hidratált kristály és a vízmentes kristály molekulatömegének az aránya 

(R = Mkristályvizes anyag/Mvízmentes anyag, (-)), 

 E az elpárologtatott oldószer és kiindulási oldószer mennyiségének az aránya 

(E = melpárologtatott oldószer/moldószermennyiség a kiindulási oldatban, (-)), 

 Y a keletkezett kristály mennyisége (kg). 

Az oldott anyag tömegmérlege: 

R

Y
cwcw  2211 , (1.8.33) 

ahol c1 a kezdeti koncentráció, a művelet elején (mvízmentes anyag / moldószer), 

  c2 végső koncentráció, a művelet végén (mvízmentes anyag / moldószer). 

Az (1.8.32) egyenletből kifejezve w2-t az (1.8.33) egyenlet a következő szerint alakul: 
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Y
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 2111

1
)1( . (1.8.34) 

Abban az esetben, ha az (1.8.33) egyenletet adibatikus, vagy vákuumkristályosításra szeretnénk 

alkalmazni, E értékét az alábbi összefüggéssel kell megbecsülni: 
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ahol λ az oldószer párolgáshője (J/kg), 

  q kristályosítási hő (J/kg), 

  T1 kezdeti oldathőmérséklet (K), 

  T2 végső oldathőmérséklet (K), 

  cp hőkapacitás (J/kgK). 

A valódi hozam (Y’) azonban eltérhet az (1.8.32) egyenlet által megadott hozamtól, például az 

utókezelés során alkalmazott mosás miatti visszaoldódás következtében fellépő anyagveszteségnek 

köszönhetően. Az oldhatósági táblázatokban megadott adatok tiszta anyagokra és oldószerekre 

vonatkoznak. Ezeket az ipari alkalmazáshoz ellenőrizni kell a technológia körülményeinek 

megfelelően. 

1.8.8. Frakcionált kristályosítás 

Abban az esetben, ha a rendszer többféle oldott anyagot is tartalmaz, gyakran lehetőség nyílik az egyik 

komponenst úgy kikristályosítani, hogy a többi komponens az oldatban maradjon. Az ilyen frakcionált 

kristályosítás az oldott anyag adott rendszerben mutatott eltérő oldhatósági jellemzőin alapul. Az 

anyagok oldhatósága erősen eltérő értéket mutat tiszta oldószerben és oldatokban is. Egy egyszerű 

esetet tekintve, például 100 rész víz 20 °C-on 30 rész nátrium-kloridot képes oldani, nátrium-nitrátból 

viszont 88 részt. Viszont a 20 °C-on mindkét anyagra telített oldat azonban 25 rész nátrium-kloridot és 

59 rész nátrium-nitrátot tartalmaz 100 rész vízben. A nátrim-klorid és a nátrium-nitrátsók együttes 

oldhatósága az 1.8.19. ábrán is jól látható, tanulmányozható. Jelen esetben két különböző 

hőmérséklethez tartozó oldhatóság van feltüntetve: a DEF vonal a 100 °C hőmérséklethez tartozik, 

ahol a NaCl oldhatósága 40 rész/100 rész víz, a NaNO3-é 176 rész/100 rész víz. A két sót tartalmazó, 

100 °C-on telített oldat összetétele a következő: 17 rész NaCl/100 rész víz és 160 rész NaNO3/100 rész 

víz. Az ábrán, a D, E és F pontok jelölik ezeknek az adatoknak a helyeit (a megjelölt pontok adatai az 

1.8.7. táblázatban találhatók). Részletesebb ismeretek hiányában a DE és EF vonalakat egyenesekként 

vették fel. A 20 °C-hoz tartozó oldhatósági görbe az ACB vonal, a két anyagra telitett oldat 

összetételének hőmérsékleti változását pedig az EC görbe mutatja (Badger–Baker, 1928). 

 

1.8.19. ábra. A nátrium-klorid és a nátrium-nitrát frakcionált kristályosítása 

Abban az esetben, ha valamelyik oldat összetétele 100 °C-on a DE vonal valamelyik pontjának felel 

meg, akkor NaCl-ra nézve az oldat telített, NaNO3-ra viszont nem. Az EF vonallal jelölt összetételű 

oldat esetében fordított, ebben az esetben NaNO3-ra nézve telített, azonban NaCl-ra már nem. Blasdale 

művében (Blasdale, 1927) található meg az ilyen oldhatósági viszonyok részletesebb tárgyalása. 
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1.8.7. táblázat. Az 1.8.19. ábra koordinátáinak adatai 

Pont NaCl NaNO3 

A 36 0 

B 0 88 

C 25 59 

D 40 0 

E 17 160 

F 0 176 

G 17 68 

Példa: A fenti vegyületpár segítségével tekintsük a következő példát: nátrium-nitrátra és nátrium-

kloridra 100 °C-on telített oldat kristályosítása. Az oldat összetételét az E pont jelzi. A számításokat 

100 kg vízre vonatkoztatva, az oldat 17 kg NaCl-ot és 160 kg NaNO3-ot tartalmaz. Az oldatot 20 °C-ra 

hűtik, ekkor az oldat NaNO3-ra túltelítetté válik, ennek hatására megindul a NaNO3 kikristályosodása 

és az oldat összetétele az EG egyenes mentén változik. Ha az oldat 20 °C-on egyensúlyi állapotba jut, 

akkor a G pont jelöli az oldat összetételét. A CB vonalat egyenesnek véve, a G abszcisszája a 

háromszögek hasonlóságának alapján számítható ki: 

rész 3,68
25

)1725()5988(
59NaNO3 


 . (1.8.36) 

Lehűtve az oldatot az EG vonal mentén 160 - 68,3 = 91,7 kg NaNO3 válik ki, és a NaCl az összes 

oldatban marad. Ha az oldatott most 100 °C hőmérsékleten addig pároljuk be, amíg a NaNO3-

koncentráció értéke újra 160 rész/100 rész víz lesz, akkor a bepárlás során NaCl fog kiválni, s ez 

eltávolítható. Az oldat koncentrációját ebben az esetben is az E pont jelöli és a ciklus megismételhető. 

Minden lehűtéskor az oldatban levő nitrát (91,7/160)·100 = 57,3%-a kristályosodik ki, minden 

bepárláskor pedig a kloridnak ugyanannyi százaléka válik le. A módszert többféleképpen is lehet 

variálni. Például a víz mennyisége állandó értéken tartható, és az oldat minden lehűtéskor friss 

NaNO3-tal telíthető. Ebben az esetben a forró oldószer, mivel előzőleg NaNO3-ban elszegényedett, a 

NaCl-ra viszont telített marad, de a NaNO3-ra szelektív oldószerként hat. Ezért a NaNO3 feloldható 

benne, míg a NaCl visszamarad. Az így feloldott nitrátot a ciklus hűtési periódusában nyerik vissza. 

A frakcionált kristályosításnak egy másik módja a kristályosodási sebességek eltérésén alapul. Így pl. 

a bórax és kálium-klorid telített oldatából, amennyiben bórax kristálygócok nincsenek jelen, gyors 

lehűtés esetén csak kálium-klorid kristályosodik ki, a bórax túltelített oldat alakjában visszamarad és 

ebből a kálium-klorid-kristályok eltávolíthatók, még a bórax lassúbb kristályosodásának megindulása 

előtt. 

1.8.9. Szakaszos és folyamatos kristályosítás 

A vegyipari műveletek nagy többségéhez hasonlóan a kristályosítás is végezhető szakaszos és 

folyamatos üzemmódban. 

Szakaszos kristályosítás esetén a műveleteket időben ismétlődően végezzük. A komponens-

elválasztás az 1.8.20. ábrán feltüntetett részműveletek sorozatából áll. 
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1.8.20. ábra. Szakaszos kristályosítás 

Szakaszos kristályosítást a kisebb molekulatömegű, relatív alacsony volumenben termelt termékek (< 

500 kg) előállítására szoktuk alkalmazni. Ebben az esetben a kristályosítóberendezést legtöbbször egy 

tartály jelképezi, amely rendelkezik keveréssel, fűtéssel és hűtéssel. (Pl. egy sarzsot túltelítünk 

bepárlással, majd beindul a kristályosodási folyamat.) A folyamat során a kristályok végig nőnek, 

amíg el nem választjuk. A szakaszos művelet hátránya, hogy gyors hűtés esetén (a kezdeti túlhűtés 

miatt) a termék minősége nem egységes, a szemcseméret-eloszlás nagy. Ennek kiküszöbölésére a 

megfelelő hőfokprogram szerinti hűtést alkalmazzák. A profil függ az oltókristály tömegétől és 

méretétől, a növekedési sebességtől és az oldhatóság hőmérsékletfüggésétől (dc*/dT). A hőfokprofilt 

úgy kell optimalizálni, hogy a (c – c*) kifejezés értéke állandó legyen, hiszen ez biztosítja a megfelelő 

kristályképződési mechanizmusok legfontosabb paraméterének állandóságát. Egy tipikus hűtési görbét 

az 1.8.21. ábra mutat be. 

 

1.8.21. ábra Szakaszos kristályosítás hűtési görbéje 

A folytonos kristályosítás művelete esetén a betáplálás, a kristályképződés és a termékelvétel 

folyamatos. Előnye, hogy a rendszerben stacionárius állapot alakul ki, továbbá (eltérően a szakaszos 

kristályosítástól) nincs szükség oltókristályra, emellett a kapott kristályok mennyisége és méret-

eloszlása állandó. Hátránya viszont, hogy a szabályozása a szakaszosénál lényegesen nehezebb. A 

folytonos kristályosító elvi vázlata az 1.8.22. ábrán látható. Alkalmazására általában az 500 kg-ot 

meghaladó sarzsok esetében kerül sor. A folytonos kristályosító anyagmérlegét az (1.8.37) egyenlet 

írja le. 

dt

dc
VcVcV  kikibebe

 , (1.8.37) 

ahol V be belépő anyag térfogatárama (dm3/h), 

  V ki kilépő anyag térfogatárama (dm3/h), 

  cbe  belépő anyag koncentrációja (mol/dm3), 

  cki  kilépő anyag koncentrációja (mol/dm3), 

  V  térfogat (dm3). 

 Műveletek

Kristályosítás

     Készülék töltése

                   Termékelvétel (ürítés )                 

Tisztítás

t [óra]

 T [°C]

t [óra]



1.8. Kristályosítás 453 

© Mika László Tamás, BME www.tankonyvtar.hu 

 

1.8.22. ábra. Folyamatos kristályosító elvi vázlata 

A szakaszos kristályosítás speciális esete az átkristályosítás. A kristályosítás során gyakran előfordul, 

hogy a sarzsban maradnak a folyamat során kialakult szennyezések, mint például együttkristályosodás, 

zárványok vagy felületi szennyezés (ez utóbbi egyszerű mosással eltávolítható), ezért utóműveletként 

átkristályosítást szoktak alkalmazni. Egyszerű ismételt átkristályosítás során a kristályosítást többször 

megismételve egyre tisztább anyagot kapunk. E módszer lényegét az 1.8.23. ábra szemlélteti. Az első 

lépésben keletkezett kristályokat, friss oldószerben oldva, ismételten újra és újra átkristályosítjuk, 

ezzel növelve a termék tisztaságát, amely elméletben tetszőleges értékig növelhető, de a lépések 

számával (N) a kihozatal jelentősen romlik vagy romolhat. 

 

1.8.23. ábra. Átkristályosítás lépései 

Az értékes anyagra és a szennyezőkre az alábbi E-vel jelölt arányokat írhatjuk fel: 

Ea = értékes anyag mennyisége a kristályban / értékes anyag mennyisége az anyalúgban (-), 

Eb = szennyező anyag mennyisége a kristályban / szennyező anyag mennyisége az anyalúgban (-), 

A két arány hányadosát elválasztási faktornak (β) nevezzük: 

b

a

E

E
 . (1.8.38) 

A kihozatal értékét az alábbi összefüggéssel adhatjuk meg: 

N

a

a

E

E
kihozatal 














1
, (1.8.39) 

ahol N: lépésszám. 

 

be, cbe

ki, cki

kristályok

V

V

 Kiindulási oldat

Anyalúg 1. Kristály 1.

Friss oldószer 1.

Anyalúg 2.

Friss oldószer 2.

Kristály 2.

Anyalúg 3. Kristály 3.

Friss oldószer 3.
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A frakcionált átkristályosítást leggyakrabban akkor alkalmazzák, ha a szennyezés értékes 

melléktermék. Amíg nem volt ipari kromatográfia, addig ezt használták a szennyező komponens 

kinyerésére. A folyamat lényegét az 1.8.24. ábra szemlélteti: 

 

1.8.24. ábra. A frakcionált átkristályosítás lépései 

A művelet rendkívül munkaigényes, hiszen megfelelő mennyiségű és tisztaságú anyag előállításához 

több lépésre van szükség. A kiindulási oldatból a kristályokat elválasztják az anyalúgtól, ekkor 

keletkezik a szilárd „Kristály 1.”, valamint az „Anyalúg 1.” Ez önmagában megegyezik egy szakaszos 

kristályosítással. Következő lépésben a kivált kristályokat friss oldószerben oldják, amelyből már 

tisztább szilárd „Kristály 2.” válik ki és visszamarad az anyalúg 2. (Al-2), amelyben az anyalúg 1-ből 

még kivált kristályokat (K-12) oldják. Ebből az oldatból további kristályok válnak ki, melyeket a 

második lépésben friss oldószerrel tisztított kristályok anyalúgjában (Al-3) oldanak. Az ábra alapján a 

módszert kvantitatívan is leírhatjuk, ekkor a frakciók (f) leírására egy binomiális számsorozatot 

kapunk eredményül: 

rnr pp
rnr

n
nrf 


 )1(

)!(!

!
),( , (1.8.40) 

ahol n   a sorszám (lefelé) 0-tól, 

  r   a helyszám (átlóban jobbra le) 0-tól, 

  p   a kivált frakció, 

  (1 – p) az anyalúgban maradó anyaghányad. 

A fenti összefüggés jelöléseit figyelembe véve jó elválasztáshoz négynél nagyobb lépésszám ajánlott. 

A művelet energiaigénye miatt csak értékes anyagok előállításánál alkalmazzák. 

A kristályosítási műveletet (vagy az árkristályosítási lépéseket) lehet adszorpcióval is kombinálni, 

például aktív szenes vagy csontszenes derítés, amely során a szennyeződés a szilárd felületen 

megkötődik és a kristályosítás már egy lényegesen tisztább oldatból kerül megvalósításra. 

1.8.10. Kristályosítóberendezések 

A kristályosítóberendezés kiválasztásánál elsődleges fontosságú az oldott anyag és az oldószer 

hőmérséklet függvényében történő oldhatóságának vizsgálata, főként azon oldatok esetén, amelyeknél 

a hűlés során érzékelhető mennyiségű kristály válik ki. Ilyen esetekben az egyszerű hűtésű vagy a 

vákuumelpárologtató a megfelelő berendezés. Az elpárologtató kristályosítót olyan oldatoknál 

alkalmazzák, amelyek összetétele hűtéssel csak kis mértékben változik, és kisózást alkalmaznak 

bizonyos esetekben. A termék alakja, mérete és méreteloszlása is fontos tényező. A nagy, egyenletes 

méreteloszlású kristályok esetén szabályozott szuszpenziós egység alkalmazása javasolt, amelyet 

megfelelő csapdákkal kötnek össze, így lehetőséget teremtve a finomabb termékek részlegesen 

 Kiindulási oldat

Kristály 1.

Friss oldószer 1.

K-12 + Al-2

Friss oldószer 2.

Kristály 2.

Kristály 3.

Friss oldószer 3.

Anyalúg 1.

K-22 + Al-3K-13 + Al-21

Al-12

Al-13

FőtermékMelléktermék
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osztályozott kirakódásának. Ez egyszerűsíti a mosás és szárítás műveletét, illetve kiszűri a nem 

megfelelő termékeket. Az egyszerű hűtőkristályosítók relatíve olcsók, bár a mechanikai egység 

beruházási költségei elég magasak, és ráadásul költséges vákuumot vagy hűtőegységet igényel. A 

nehezen kristályosítható zagyokat anyalúg visszavezetésű hűtővel kristályosítják, annak ellenére, hogy 

a hűtőfelületen kristálybevonat képződik, amely lecsökkenti a hőátadás hatékonyságát. A 

hűtőfelülettel nem rendelkező vákuumkristályosítók ezt a hátrányt kiküszöbölik, azonban olvadáspont-

emelkedést elszenvedett anyalúgok esetén nem lehet ezeket alkalmazni. Hely tekintetében mind a 

vákuum, mind pedig az elpárologtató kristályosítók jelentős magasságú helyet igényelnek. 

Ha már egyszer a berendezések bizonyos osztályát kiválasztottuk, ezen belül a specifikált 

berendezések kiválasztása függ a beruházási és működési költségektől, a beépíthető hely méretétől, a 

termék típusától és méretétől, a betáplált anyalúg jellemzőitől, vagy akár attól, hogy korrózióálló 

berendezést kell-e alkalmazni. Az anyalúg visszakeverési helyére is figyelmet kell fordítani, hiszen a 

visszavezető hurok beiktatása miatt különböző hőmérsékletű és összetételű áramok keverednek. Ezek 

mind olyan pontok, amelyeknél ideiglenesen túltelítettség lép fel, amely nehézkes gócképződést és 

lerakódást, gyenge hatékonyságot, működésbeli instabilitást eredményez. Alapvető fontosságú, hogy a 

kevert áramok összetétele és entalpiája az egyensúlyi állapotnak megfelel, és adott nyomáson és 

hőmérsékleten csak egy fázis létezik. 

Az oldatból történő kristályosítás műveletét és berendezéseit a túltelítés megvalósításának módja, a 

működés időbeni jellege és az alkalmazott nyomás mértéke szerint csoportosíthatják. A leggyakoribb 

felosztás: 

1. Túltelítettség előidézése külső hűtéssel: 

 atmoszférikusan végzett hűtés, természetes konvekció útján, 

 hűtés cseppfolyós hűtőközeggel, 

2. Hűtés nélküli, párologtatás útján előidézett túltelítettség, 

3. Adiabatikus párologtatás által előidézett túltelítettség. 

A hűtőkristályosítók legegyszerűbb berendezése egy nem kevert tank, amelybe a rendszerint meleg 

oldatot betöltik, majd lassan hagyják lehűlni. A hűtés időtartama napokig is eltarthat. A terméket, 

amely a lassú hűlésnek köszönhetően rendszerint nagyméretű, összetapadt kristályokat tartalmaz, 

manuálisan távolítják el a tartályból és továbbítják a feldolgozás következő lépéséhez. Ezeknek a 

berendezéseknek az ipari jelentősége a magas költség- és helyigény, valamint az alacsony 

terméktisztaság miatt csekély. 

Speciális hűtőkristályosító a lengő kristályosító (1.8.25. ábra), amely megjelenésében egy nyitott, 

folytonos üzemű bölcső, amely kissé lejtős kiképzésű, görgőkre szerelt lengő mozgást végző 

berendezés. A meleg oldatot a felső végén adagolják a kristályosítóba, amely azon végigcsorogva 

lehűl. A hűlés következtében megindul a kristályképződés, majd növekedés. Az ide-oda lengés 

folyamatosan keveri az oldatot, biztosítja az egyenletes hőmérséklet-eloszlást, lebegteti a kristályokat. 

Az ilyen berendezések átlagosan 1,5 m szélesek és 15 m hosszúak. Kísérletek alapján a hosszúság és 

szélesség optimális aránya 10. 
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1.8.25. ábra. Lengő kristályosító 

A keverőszalagos kristályosító (1.8.26. ábra) megjelenésében igen hasonlít a lengő kristályosítóhoz, 

azzal a különbséggel, hogy benne lassú ütemben egy lemezszalagos keverőt forgatnak. A berendezés 

általában 3 m hosszú és kb. 0,5 m átmérőjű. A hűtőköpeny, több szakaszra osztva, alul és oldalt 

helyezkedik el, benne hűtővizet, vagy hűtősólét keringtetnek. Abban az esetben, ha a művelethez nagy 

felület szükséges (nehezen kiváló vagy magas hőkapacitású rendszerek esetén), akkor több készüléket 

kapcsolnak egymás után. 

 

1.8.26. ábra. Keverőszalagos kristályosító 

A folyamatos keverés megakadályozza, hogy a kristályok a felületre, ill. összetapadjanak, viszonylag 

egyenletes kristályméret-eloszlás érhető el. A 1.8.26. ábrán bemutatott készülék az ún. Swenson–

Walker típusú szalagkeverős, hűtőköpenyes kristályosító csoport jellemző példánya. Alkalmazási 

területe jellemzően a cukoripar. Leggyakrabban a cukorpép utókristályosítására használják. Olyan 

konstrukciós megoldások is léteznek, amelyek esetében a keverőelemben is hűtőfolyadékot vezetnek 

keresztül (1.8.27. ábra). Ezeket a berendezéseket hűtőtárcsás kristályosítóknak nevezzük. 

 

1.8.27. ábra. Hűtőtárcsás kristályosító keverőelemeinek kapcsolása 
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A kevert tankok (konstrukciós kialakításuk miatt a kádszerű berendezésektől külön tárgyaljuk) már 

elterjedtebben használt berendezések, alkalmazásuk során kisebb és egyenletesebb méreteloszlású 

kristályok képződnek, mint a keveretlen berendezésekben. Noha drágábbak és működési idejük 

rövidebb, alkalmazásukkal a nem kevert berendezésekhez képest nagyobb terméktisztaság érhető el. 

Az 1.8.28. ábrán bemutatott berendezésben a belső kevertetést a merülőcső alján elhelyezett, 

megfelelő fordulatszámra beállított keverő segítségével biztosítják. A keverő nemcsak a folyadékot, 

hanem a képződött kristályokat is mozgásban tartja, ezáltal megakadályozza azok összetapadását. A 

felső részen, ahol a készülék átmérője nagyobb, az áramló folyadék sebessége lecsökken és a 

képződött kristályok nem távoznak az anyalúggal. A hűtés adott esetben a hengerpaláston biztosított, 

duplikált fal kialakításával vagy az oldatba merített hűtőegységek segítségével oldható meg. 

 

1.8.28. ábra. Belső keringtetéses kristályosító 

Az 1.8.29. ábrán bemutatott külső hőcserélővel rendelkező tankban, a hatékony hőátadás mellett, 

egyenletes keverés biztosítható. A szakaszos alkalmazás gyakoribb, de folyamatos üzemben is 

működhetnek. 

 

1.8.29. ábra. Külső keringtetéses hűtve kristályosító 

A kristályosítóberendezésekben a direkt hűtés alkalmazása sokszor előnyösebb, mint a külső hőcserélő 

üzemeltetése. A hőátadás hatékonyabb és kevesebb hűtőközegre van szükség, ugyanakkor nagyobb a 

veszélye, hogy a rendszerbe szennyezés kerül. 

Bepárló kristályosítók alkalmazása abban az esetben indokolt, ha a hőmérséklet-csökkentéssel a 

szilárd anyag oldhatósága nem csökken a kristálykiváláshoz szükséges értékre. Ekkor a túltelítettség 

elérhető az oldószer elpárologtatásával. Például a tengerparti sótelepeken a nátrium-klorid kristályosí-

 

maradék anyalúg

betáplálás

kristályok

„csendes” zóna

növekedési zóna

„mozgó” zóna

 

hűtőfolyadék be

kristályok

hűtőfolyadék ki

betáplálás



458 Vegyipari műveletek II. Anyagátadó műveletek és kémiai reaktorok 

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

tása egy természetben kialakított párologtató kristályosító. A műveletet az iparban gyakran csökkentett 

nyomáson végzik, a szükséges hőenergia csökkentése és a hatékonyságnövelés érdekében. Az ilyen 

berendezéseket csökkentett nyomású kristályosítóknak nevezik, melyek speciális esete a vákuum-

kristályosító. Működése kismértékben eltér a csökkentett nyomsású változatétól. A forró, telített olda-

tot betöltik egy szigetelt (adibatikus) tartályba, amely csökkentett (majdnem teljes vákuum) nyomást 

hoznak létre. Ha a betáplált oldat hőmérséklete magasabb, mint az oldószer adott nyomáshoz tartozó 

forráspontja, a folyadék adiabatikusan a forrpontra hűl. A felszabaduló látens és a kristályosítási hő 

párologtatja az oldószert, ezáltal töményíti az oldatot. 

A nagy teljesítményű kristályosítókat közelítőleg ugyanazon elvek szerint szerkesztik, mint a bepárló-

berendezéseket, azzal a különbséggel, hogy a keletkező kristályok ne akadályozzák az áramlást, 

valamint megfelelő legyen az ülepedésük. Eltávolításuk a készülés alján történik. A folyamatos 

keringtetés ebben az esetben nemcsak a hatékony hőközlés miatt, hanem a kristálynövekedés szabá-

lyozása miatt is fontos (magasabb kristálytartalom estén a keringés lomhább, könnyebben össze-

tapadnak a keletkezett szemcsék). 

 

1.8.30. ábra. Örvényágyas kristályosító 

A vákuumkristályosítás bizonyos értelemben a hűtő- és a bepárlókristályosítás köztes területén helyez-

kedik el. Olyan anyagok oldatainak esetében használják, ahol a telítettségi görbe mérsékelt meredeksé-

gű. Az 1.8.30. ábra egy keringetős, keverős örvényágyas kristályosítót mutat be. A berendezés vákuum-

ban működik, a vákuumcsatlakozó és a páraelszívó csatlakozó a berendezés tetején található. A ter-

mékelvétel egy alulról, az osztályozózóna alsó szintjéig benyúló csövön át történik. A vezetőcső körül 

külön kialakított injektorcsöveket helyeznek el, a csonkakúp alakú terelőlemez alatt a belső palásthoz 

túlfolyógyűrű tartozik, amelyhez az oldatelvezetésre szolgáló csövet is csatlakoztatják. A csonkakúp 

kialakítású injektorcső hengerben folytatódik, amely alsó kónusszal ér véget. Az alsó kónusz és a 

vezetőcső gyűrű alakú rése a lefelé áramló lét felgyorsítja, ami szívóhatást eredményez az alsó injek-

torcső tölcsérébe, a felülről bevezetett másodlagos folyadékrecirkulációra. A nyers oldatot alulról, 

koncentrikusan felfelé irányuló áramban táplálják be a berendezésbe. Az oldatelvétel középen oldalt 

történik. Külön megemlítendő a speciálisan kialakított lékeringtetés. Az első cirkuláció felfelé halad a 

vezetőcsőben, annak felső tölcsérét elhagyva, egy kónuszos kialakítású terelőlappal elválasztott spe-

ciális térbe, a magképződési zónába halad. Itt megkezdődik a kristályok képződése, miközben az oldat 
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a palásthoz érve lefelé fordul, belép a belső injektorcsőbe és felgyorsul. A másodlagos cirkuláció az 

osztályozózónába vezeti a folyadékot, ott felfelé, az alsó második injektorcsőben pedig lefelé halad. A 

speciálisan kialakított áramlási viszonyoknak köszönhetően a durvább kristályok lefelé, a finomabbak, 

még növekedésben lévők, felfelé haladnak. 

A folyamatos üzemben működő kristályosítóberendezések közül legfontosabbak a kényszer-

keringetéses, a fluidizációs és a merülőcsöves berendezések. 

A Swenson-típusú kényszer-keringtetéses berendezés (1.8.31. ábra) rendszerint csökkentett nyomáson 

működik. A külső hőcserélőt tartalmazó recirkulációs ágban a jó hőátadás és a kristálylerakódás 

megelőzése miatt nagy folyadékáramlási sebességet tartanak fenn. A kristálytömeget az elpárologtató 

alsó kúpos részétől, ahol a termékelvétel történik, a csöves hőcserélőn át, tangenciálisan, a 

folyadékszint alatt vezetik vissza a párologtatóba, ahol örvények alakulnak ki. A betáplálás a 

recirkulációs ág pumpa előtti szakaszán történik. 

 

1.8.31. ábra. Kényszerített keringtetéses Swenson-típusú kristályosító 

A fluidizációs kristályosítók közül elterjedt az Oslo-típusú berendezésben (1.8.32. ábra) a 

kristálytömeget az ejtőcsövön keresztül a készülék alsó részére vezetett és onnan felfelé áramló 

anyalúg szuszpendáltatja. A szuszpendáltatás hatására a képződött részecskék osztályozása is 

végbemegy. A betáplált tömény, meleg anyalúg, a felfelé áramló hígabb oldattal keveredve, egy 

csövön keresztül a recirkulációs ágba jut, amelybe a vízzel vagy sólével működtetett hőcserélőt 

kapcsolták. A készüléktípusra jellemző, hogy a túltelítettség a cirkuláló folyadékáramban a hűtés 

hatására alakul ki, amely az ejtőcsőn a készülék alsó részére vezetnek, ahol fokozatosan elveszti 

telítettségét és kiválnak a kristályok. A kristálynövekedés sebessége a berendezés tetején jóval kisebb, 

mint a túltelített oldat alsó belépési helyén. 
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1.8.32. ábra. Oslo-típusú hűtőkristályosító 

A merülőcsöves kristályosítóberendezések közül az 1.8.33. ábrán a Swenson-féle merülőcsöves 

vákuumkristályosítót mutatjuk be. A forró oldatot az ejtőcső alatt vezetik a készülékbe, ahol az a 

keringetett oldattal keveredve és oldatból kivált kristályokkal együtt lassan felfelé áramlik. Az oldat 

felszíne a teljes keresztmetszetre kiterjedő mérsékelt és egyenletes forrásban van. Koncentrikusan 

elhelyezett terelőlemez (gát) segítségével a kialakítják az ülepítőzónát, amely megakadályozza, hogy a 

képződött kristályok a recirkulációs ágba kerüljenek. 

 

1.8.33. ábra. Swenson-féle merülőcsöves kristályosító 

1.8.11. Enantioszeparáció kristályosítással 

Az enantiomertiszta anyagok előállítása napjaink egyik igen fontos technológiai igénye, amely 

laboratóriumtól az ipari méretekig egyre nagyobb kihívás elé állítja a kutatókat. A gyógyszeripar egyre 

szigorodóbb előírásai megkövetelik, hogy a hatóanyagként forgalomba hozott, optikailag aktív 
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molekulák közül csak a tiszta, az előnyös biológiai hatásért felelős izomer kerüljön a forgalomba 

hozott készítménybe. Racém elegy forgalmazásakor, olyan enantiomerpár esetén, amelynek 

bizonyítottan nincs káros hatása (ez egyébként a forgalomba hozatalnál kitétel), a hatással nem 

rendelkező molekula is plusz kémiai terhelést jelent a szervezetre. Olyan esetben pedig, amikor a nem 

gyógyhatású izomer káros (mutagén, terratogén stb.), a forgalmazás nem engedélyezett. A múlt század 

közepén ilyen racém elegy forgalomba hozatala vezetett a híres Contergan-botrányhoz, ahol a terhes 

nők reggeli rosszullétére adott gyógyszer, a thalidomid (1.8.34. ábra) hatóanyagának egyik izomerje 

erősen magzatkárosító hatású volt és Németországban kb. tízezer gyermek született súlyos fejlődési 

rendellenességgel. Ez az eset vezetett el az 1950-es években az optikailag aktív molekulák enan-

tiomertiszta előállítási módszereinek vizsgálatához és fejlesztéséhez. Az enantiomertiszta anyagok 

előállításának egyik lehetséges módja a kristályosítás. 

 

1.8.34. ábra. A Contergan hatóanyaga a thalidomid 

Az enantiomerek tisztítására és/vagy elválasztására alkalmazott kristályosítási eljárások a két 

enantiomer olvadási viselkedését leíró fázisdiagramok (biner olvadáspont-diagramok, lásd 1.10.2. 

fejezet) alapján, vagy az adott oldószerbeli eltérő oldódási tulajdonságuk (terner oldhatósági diagram) 

alapján mehetnek végbe. 

Példaként foglaltuk össze a borkősav egyes izomerjeinek, ill. racém elegyének az oldékonysági 

tulajdonságait, valamint olvadáspontjait (1.8.8. táblázat). 

1.8.8. táblázat. Borkősav izomerek adatai 

sztereoizomer olvadáspont, C  fajlagos forgatás, fok oldékonyság, g/cm3 

(+) 169 +12 1,39 

(–) 169 –12 1,39 

() 147 0 1,25 

mezo 206 0 2,06 

A fázisdiagramok telítési görbéinek jellege szerint az enantiomerrendszereknek mint speciális szilárd 

rendszereknek, három alapvető típusát különböztetjük meg. Ezeket először (Roozeboom, 1899) írta le. 

A konglomerátumok, racém vegyületek és pszeudoracemátok jellemző hőmérséklet-összetétel biner 

fázisdiagramjait az 1.8.35. ábrán mutatjuk be. Az 1.10.2. fejezetben bemutatottakhoz hasonló 

összetételi diagramokkal dolgozunk, azonban itt a vízszintes tengelyen egyazon anyag különböző 

enantimerjeinek aránya szerepel. 
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1.8.35. ábra. A racemát típusainak hőmérséklet-összetétel fázisdiagramjai 

(a) konglomerátum, (b) racém vegyület és (c) pszeudoracemát 

A racemátok mindössze 5-10%-a tartozik a konglomerátumok közé, amelyek a legkedvezőbbek 

frakcionális kristályosítással történő enantiomerszétválasztás megvalósítására. A racemátok 90-95%-a 

tartozik az igazi racemátok közé. Az utóbbi esetben a fázisegyensúly ismerete még fontosabb, mivel a 

fázisdiagram tiszta enantiomerek tartománya, (amit a biner/terner eutektikus pont helyzete határoz 

meg), igen lényeges. Az ún. pszeudoracemátok viszonylag ritkák. A terner (oldhatósági) fázisdiagram 

megjelenési formája megadható a fent tárgyalt 1.8.35. ábra biner diagramjai alapján. 

Az 1.8.36. ábra két enantiomer és egy oldószer által alkotott rendszer vázlatos oldhatósági diagramja 

látható a leggyakrabban használt egyenlő oldalú háromszög formájú diagramban. A háromszög 

csúcsai reprezentálják a tiszta komponenseket: az oldószert a fenti, míg a (+)- és (–)- enantiomert a bal 

és a jobb alsó csúcsok. A háromszög oldalai (mól vagy tömegtört osztással) pedig a biner rendszereket 

mutatják: a (+)-enantiomer/oldószer és (-)-enantiomer/oldószer rendszert a bal, illetve a jobb oldali, 

míg a háromszög alapja a (+)-/(-)-enantiomer rendszert mutatja, R-rel jelölve azt a pontot, ahol a 

racém vegyület mindkét enantiomert 50%-ban tartalmazza. A háromszög minden egyes belső pontja 

egy terner elegyet jelöl, ami mind a három komponenst tartalmazza. 

 

1.8.36. ábra. (R)- és (S)-enantiomert tartalmazó vegyület vázlatos terner oldhatósági diagramja 

állandó hőmérsékleten 

Az A, A’ és C pontok jelentik a tiszta enantiomerek, illetve a racemát oldószerben való oldhatóságát 
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adott hőmérsékleten, következetesen az A–E–C–E’–A’ a terner rendszer oldhatósági görbéje 

ugyanezen a hőmérsékleten. Ennek következtében az oldhatósági görbe felett (az oldószercsúcs 

irányában) telítetlen oldat (azaz egyfázisú tartomány) van. Az A–E–tiszta (+), A’–E’–tiszta (-) vagy az 

E–E’–R pontok által határolt területek olyan kétfázisú régiókat jelölnek, ahol az egyik tiszta 

enantiomerből vagy a racém vegyületből álló szilárd fázis egyensúlyban van az oldhatósági görbén 

levő telített összetételű oldattal. A tiszta enantiomer, illetve a racemát tartományában a szakasz 

osztópontjait a P2’ és P2 pontok mutatják. A megfelelő összetételű folyadékfázist az M, illetve az O 

pontok mutatják. A háromszög tiszta (+)–E–racemát vagy a tiszta (-)–E’–racemát által határolt 

területei háromfázisú tartományokat jelölnek, ahol két szilárd fázis (tiszta enantiomer és racém 

keverék) tart egyensúlyt az E vagy E’ pontokkal jelzett eutektikus összetételű folyadékfázissal. Ebbe a 

tartományba tartozó összetételű, részlegesen dúsított oldatból a tiszta enantiomer kinyerése nem 

lehetséges. A P3 és P3’ összetételű telített oldatok N vagy K összetételű szilárd fázist és E összetételű 

anyalúgot adnak. Tehát a tiszta enantiomer és a racém elegy keverékét kapjuk. A kapott anyalúg E 

minden esetben eutektikus összetételű. A tiszta enantiomer frakcionális kristályosítással kizárólag 

abban az esetben állítható elő, amikor a kiindulási oldat összetétele az A–E–tiszta (+), vagy A’–E’–

tiszta (-) pontok által határolt tiszta enantiomer tartományán belül helyezkedett el. Ennek 

következtében például SMB (Simulated Moving Bed – Szimulált Mozgóréteges) kromatográfia és 

csatolt kristályosítás műveletének alkalmazásakor a kromatográfiás lépésben egy minimális 

enantiomerdúsítást teljesíteni kell, amelynek összetétele (+) enantiomerre nézve nagyobb, mint a 

terner fázisdiagram E eutektikus pontjának (P1’) összetétele. Ezt követően az erősen felhígított, 

telítetlen oldatot (pl.:P1’-es pont) be kell párolni annak érdekében, hogy a tiszta enantiomer 

tartományát elérjük (pl: P2’-es pont), melynek eredményeképpen lehetővé válik a tiszta enantiomer 

kinyerése a következő, hűtéses kristályosítási lépés(ek)ben. Ha az SMB-kromatográfia során nem 

tudjuk elérni, illetőleg túllépni az E eutektikus összetételt (+) enantiomerre nézve (P1), akkor a 

bepárlás olyan összetételű elegyet szolgáltat, mint amilyen a P2 vagy P3 pontokban van, melyből a 

tiszta enantiomerek nem nyerhetők ki kristályosítással. P2 esetén racém kristályokat kapunk, míg P3 

esetén enyhén (+) izomerben dús kristályt nyerünk. Ha a terner rendszerben az oldhatóság 

hőmérsékletfüggése ismert, akkor más módszerek is számításba jöhetnek a kromatográfiásan dúsított 

oldat túltelítésének megvalósítására. 

1.8.11.1. Kinetikus rezolválás oltásos kristályosítással konglomerátum típusú racém rendszer esetén 

Konglomerátum típusú racém rendszerek kristályosítással történő elválasztása esetén alkalmazhatjuk 

az oltásos kinetikus rezolválást (1.8.37. ábra) T1 hőmérsékleten legyen az enantiomereket tartalmazó 

oldat telített, melyet hűtsünk le T2 hőmérsékletre a metastabil zónában. Ha az „a” pontban levő oldatot 

úgy hűtjük, hogy ún. homokirális kristályokat (-) enantiomert adunk az oldathoz a hűtés során, akkor 

az oldat összetétele nem jut át közvetlenül a „c” pontba, hanem az „a”, „b”, „c” trajektóriát követi. (Ez 

az jelenti, hogy (-)-enantiomer kristályban dúsabb frakciót kapunk a hűtés elején a „b” pontig, 

miközben a kristályosítási anyalúg (+) enantiomerre nézve dúsul.) 
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1.8.37. ábra. Oltásos kinetikus rezolválás 

Ezt követően a kristályosítási anyalúg (+) enantiomerkoncentrációja lecsökken a racém koncentrációt 

jelölő „c” pontig. Értelemszerűen a „b”, „c” trajektórián való mozgáskor (-) enantiomerben dúsabb 

kristályt kapunk. Természetesen a teljes „a”, „b”, „c” trajektórián való mozgás után nyert kristály 

integrálisan racém összetételű, hasonlóan a „c” pontbeli racém anyalúg-koncentrációhoz. A fenti 

elveknek megfelelően létrehozható az úgynevezett „butterfly” kristályosítás, mely alkalmas 

konglomerátum típusú racém rendszerekben enantiomerek elválasztására kinetikus rezolválási oltásos 

kristályosítás alkalmazásával (1.8.38. és 1.8.39. ábra). 

 

1.8.38. ábra. „Butterfly” kristályostítás  
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1.8.39. ábra. Enantiomerek folyamatos kristályosításának elvi vázlata 

Az „a” pontban levő Trac hőmérsékletű telített oldatot TA hőmérsékletig hűtjük és (-) 

enantiomerkristállyal oltjuk be. Az oldatból kiváló (-) enantiomerkristályokat kiszűrjük és eltávolítjuk. 

A „b” pontba jutott TA hőmérsékletű anyalúghoz felmelegítés közben (TA-ról Trac-ra növeljük a 

hőmérsékletet) racém keveréket adunk. Ennek következtében az oldat összetétele a „c” pontba jut. A 

„c” pontban levő oldathoz (+) enantiomer oltókristályt adunk, miközben hőmérsékletét csökkentjük 

Trac értékről TB=TA értékig. A rendszer „c” pontból „d” pontba jut. Ezt követően felmelegítjük TB=TA 

hőmérsékletértékről az oldatot Trac értékig, miközben racém keveréket adunk az oldathoz. Ennek során 

„d” pontból visszajutunk az „a” pontba. Ilyen módon a ciklikus művelet első ciklusa befejeződött és a 

fentieknek megfelelően ismételhető. 

1.8.12. Olvadékból történő kristályosítás 

Az olvadékból történő kristályosítás tárgyalásához szükséges néhány alapfogalom bevezetése, 

tisztázása. Ezek például az olvadék szó, illetve olvadékból történő kristályosítás fogalma. 

Az olvadék egy folyadék vagy folyadékelegy, amely a fagyáspontjához közeli hőmérsékleten van. Az 

olvadékból történő kristályosítás pedig az a művelet, amelynek során a folyadékelegyet addig hűtik, 

amíg a komponensek szilárd üledékként válaszhatók el a folyadéktól. Ahol kristályosítási eljárást vagy 

részleges kristályosítást alkalmaznak a komponensek elválasztására, a kikristályosodott szilárd anyag 

összetétele különbözni fog attól a folyadékétól, amelyből a kristály kivált. Egy komponens 

többkomponensű elegyből történő kristályosításának nehézségét vagy esetleg könnyűségét a 

fázisdiagramok jól szemléltetik. Például az eutektikumok és a szilárd oldatok hűtés/fagyasztás során 

teljesen különbözően viselkednek: eutektikumból egy tiszta komponens is kiülepedhet, viszont egy 

szilárd oldatból csakis komponensek elegye ülepedhet ki. 

Az olvadékból történő kristályosítás, más szóval frakcionált kristályosítás szerepe és jelentősége 

megnőtt az elmúlt néhány évben, főként a szerves vegyipar területén, mivel ezzel a módszerrel nagy 

tisztaságban lehet a kívánt vegyi anyagokat előállítani. 

Az olvadékból történő kristályosítás a termikus szétválasztó műveletek közé tartozik. Előnye, hogy 

oldószer hozzáadása nélkül lehet két- vagy többkomponensű olvadékokból a kívánt komponenst 

kikristályosítani. Mivel nincs oldószerre szükség az olvadékokból történő kristályosításhoz, ezért a 

környezetbarát anyagátadási műveletek közé sorolható. Közeli forráspontú és hőérzékeny anyagok 

kristályosítására is alkalmazható. Az energiaszükségletét tekintve, mivel nem szükséges az oldószer 

forráspontjának elérése – mivel nem alkalmaznak oldószert –, kisebb energiabefektetés elegendő. 

Továbbá az anyag megolvasztásához szükséges energia kisebb, mint a forráspont eléréséhez szükséges 

energia, ezért ha összehasonlítjuk a rektifikálással, mindenképp kedvezőbb energiaráfordítást igényel. 

Az olvadékból történő kristályosításhoz először a komponenseire választandó szilárd anyagot részben 

megolvasztják. Az olvadék hőmérsékletét ezután csökkentik, hogy meginduljon a kristálygóc-

képződés. A kristálygócképződés során az átalakuláshoz szükséges látens hőleadás történik. A 
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kristálygócképződés nagyobb méretű, bonyolult szerkezetű molekulák esetén nehézkesebb, mint 

kisméretű, egyszerű molekulák esetén. A kristálygócképződés sebessége a hőmérséklet függvényében 

egy maximumos görbe szerint változik, és akkor éri el a maximumot, ha az olvadék hőmérséklete a 

dermedésponti abszolút hőmérséklet harmada (1.8.40. ábra). A kristálygócképződés és a 

kristálynövekedés különböző hőmérséklet-tartományban megy végbe: míg a gócképződéshez jóval 

alacsonyabb hőmérséklet szükséges, addig a kristálygóc növekedése jóval magasabb hőmérsékleten is 

végbemegy. 

 

1.8.40. ábra. A kristálygócképződés és a kristálynövekedés függése az aláhűtés mértékétől 

Az olvadékból történő kristályosítás és a kristályok elválasztása két különböző módon hajtható végre: 

1. dinamikus eljárással, 

2. statikus eljárással. 

A dinamikus eljárás során a kristályosítást hűtött felületen végzik. Ezen a hűtött felületen a 

kristályok egybefüggő réteget képezhetnek, amely esetben a kristály mellől az olvadék könnyen 

elvezethető. Kivitelezése megvalósítható egy függőleges csöves elrendezésű berendezésben. A 

köpennyel rendelkező csövek tetszés szerint fűthetőek, illetve hűthetőek. Az olvadékot betáplálják a 

függőleges csövekbe, ahol gravitációs úton, filmréteget képezve folyik lefelé, és váltakozó fűtés és 

hűtés következtében rétegesen kristályosodik. Ilyen kristályosítási eljárást alkalmaz pl. a Sulzer cég is. 

A statikus eljárás során a tisztítandó folyadékelegyet betáplálják a kristályosítóba, ahol a hűtött 

felületen megindul a kristálygócképződés. Lassú hűtés esetén egyenletes kristálygóc-növekedés érhető 

el, és így sokkal nagyobb méretű kristályokat lehet növeszteni, mint a dinamikus eljárás alkalmazása 

esetén. Ha olvadékkal dolgoznak, és ha az egész olvadékot lehűtik, akkor megindul a 

kristálygócképződés, de mellette a szennyező komponenseket tartalmazó olvadék ugyanúgy jelen van. 

Ekkor alkalmazhatnak valamilyen mechanikai elválasztó műveletet a keletkezett szuszpenzió 

szétválasztására. Sajnos a kristályok felületén megtapadhat a szennyezett folyadékfázis egy vékony 

filmrétegben, így azt is célszerű eltávolítani. Az eltávolítás történhet parciális olvasztással vagy 

izzasztással, mégpedig úgy, hogy a keletkezett kristály egy részét felolvasztják, majd a folyadék-

halmazállapotú szennyeződést tartalmazó anyagot elvezetik a kristály mellől. Amennyiben nem lehet 

megfelelő tisztaságú kristályt előállítani egy fokozatban, akkor többször megismétlik ezt a 

műveletsort, és így a következő fokozatba mindig a kevésbé szennyezett anyag kerül (1.8.41. ábra). 
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1.8.41. ábra. A tisztítás folyamatábrája 

A statikus eljárások döntő többségében azonban az egyfokozatú kristályosítás terjedt el, mivel azzal is 

elegendő tisztaságú anyagot lehet előállítani. Ismételten hangsúlyozni kell, hogy egyik esetben sincs 

szükség oldószer hozzáadására, így mindkét eljárás környezetbarátnak mondható. Energiabevitel 

szempontjából meg kell azonban jegyezni, hogy a többfokozatú kristályosításnak a többszöri 

felmelegítés és lehűtés miatt nagyobb az energiaigénye, mint az egyfokozatú kristályosításnak. 

1.8.13. Kristályosítóberendezés modellezése és tervezése 

A kristályosítóberendezésben a gócképződés és növekedés, mint azt az 1.8.4. fejezetben tárgyaltuk, 

egymással szoros kölcsönhatásban van, és mindkettő befolyásolja a termék végső méreteloszlását. Az 

úgynevezett méreteloszlásának kitüntetett szerepe van a művelet végrehajtásának szempontjából. Nem 

közömbös, hogy egy anyagból, adott technológiában milyen „minőségű” kristályok keletkeznek. 

Nagyon könnyen meggyőződhetünk erről egy stacionárius állapotban működő, folyamatos üzemű 

kristályosítóberendezésben, egy idealizált esetet tekintve egy egyszerű kevert szuszpenzió, kevert 

termék eltávolítása történik, nincs jelen kristály a betáplált oldatban, a keletkező kristályok azonos 

alakúak, nincs kristálytöredezés és a kristálynövekedési ráta független a kristály méretétől. A 

kristályméret-eloszlás állandósult állapotban d kristályméret ismeretében n’ populációsűrűség 

(kristályok száma az egység méretére és a rendszer egységnyi térfogatára vonatkoztatva) a „populáció 

mérleg”-ből közvetlenül levezethető. 

 rd tGdnn /exp'  , (1.8.41) 

ahol n°    a magok eloszlásának sűrűsége (m-3), 

  tr    a tartózkodási idő (s), 

  Gd (=dd/dt) kristálynövekedési ráta (a túltelítettség mértékétől függ). 

Általánosan véve a gócképződési ráta (B): 

bckB  1 , (1.8.42) 

s
d ckG  2 . (1.8.43) 

Ezeket az empirikus összefüggéseket kombinálva kaphatjuk az alábbi egyenleteket: 

 

Kristályosítás

folyadékelvezetés

parciális olvasztás

olvasztás / ürítés

Kristályosítás

folyadékelvezetés

parciális olvasztás

olvasztás / ürítés

Betáplálás
I. fokozat

II. fokozat

reflux
visszavezetés

reflux

tisztított

anyag

tiszta termék
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iGkB  3 , (1.8.44) 

sbi /  és ikkk 213 / , (1.8.45) 

ahol s és b  rendre a gócképződési és a kristálynövekedési sebesség együtthatójának rendje, 

  i   a relatív sebességi együttható. 

A gócképződés és a kristálynövekedés közti kapcsolat kifejezhető: 

dGnB  , (1.8.46) 

1
4

 i
dGkn . (1.8.47) 

Ily módon a kristályméret-eloszlás kísérleti mérésével, állandósult állapotú kevert szuszpenzió, kevert 

termék eltávolítását végző kristályosítóberendezésben számszerűsíthető a gócképződés és a 

kristálynövekedés sebessége. A logn-t a d függvényében ábrázolva egy egyenest kapunk, amelynek 

meredeksége –(Gdtr)
-1, tengelymetszete d=0 egyenlő n°-val és ha a tr tartózkodási idő ismert, a 

kristálynövekedési ráta Gd számítható. Hasonlóképpen a log n° log Gd függvényében ábrázolva egy 

egyenest kapunk eredményül, amelynek meredeksége (i-1) és ha az s növekedés ismert, a b 

gócképződés rendje számítható. A számítás grafikus megjelenítése az 1.8.42. ábrán látható. 

 

1.8.42. ábra. Állandósult állapotú kevert szuszpenzió, kevert termék eltávolítását végző 

kristályosítópopuláció függvényei 

A rendszer egységnyi térfogatára jutó kristálytömeg, azaz a kristálymagma sűrűsége az alábbi 

kifejezéssel számítható. 

 4
6 rdm tGn  , (1.8.48) 

ahol α térfogat/d3 (-), 

  ρ kristálysűrűség (kg/m3). 

A meghatározó kristályméret dD (a méreteloszlás-sűrűségfüggvény maximuma): 

rdD tGd 3 . (1.8.49) 

Példaként tekintsük a következő esetet: kevert szuszpenziós, kevert termékelvételű kristályosító-

berendezésben a gócképződés sebességére vonatkozóan n° = 1013 m-4, a kristálynövekedés sebessége 

Gd = 10-8 m/s. A kevert termékelvétel sebessége 0,00017 m3s-1. A készüléktérfogat 4 m3, a 

kristálysűrűség 2660 kg/m3 α értéke pedig 0,7. 

log n

kristályméret d

n°

tg = -(Gdtr)-1

(a) méreteloszlás

tg = i-1

log Gd

log n°

(b) gócképződés és növekedés
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A tartózkodási idő: 

s

s

m

m
tr 23530

00017.0

4
3

3

 . (1.8.50) 

A teljes kristálysűrűség: 

3
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4 3432353010
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  . (1.8.51) 

A termelési kapacitás: 

h

kg

s

kg

s

m

m

kg
22058.000017.0343

3

3
 . (1.8.52) 

A 100 μm kristálypopuláció eloszlása: 

66.0
2353010

10100
exp

8

6

0











sn

n
 azaz 66%. (1.8.53) 

1.8.14. Gőzfázisból történő kristályosítás 

A gőzfázisból közvetlen szilárd fázisba történő fázisátalakulás a deszublimáció. Tágabb értelemben 

az alábbiakban felsorolt folyamatok bármelyikét tekinthetjük szublimációnak. 

1. Szilárd anyag közvetlenül gázzá alakul anélkül, hogy átmenetileg folyadékfázisba jutna. 

2. Gőzök közvetlen kondenzációja szilárd anyaggá, a folyadékfázis megjelenése nélkül. 

3. Szilárd anyag közvetlenül gőzzé alakulása, majd a gőz kondenzációja szilárd anyaggá. 

Pszeudoszublimálás során a folyadékot elpárologtatják és az igy keletkezett gőzöket közvetlenül 

szilárd halmazállapotú termékké kondenzáltatják. A gyakorlatban az egyszerű szublimáció alatt olyan 

folyamatot értünk, amelyben a keletkezett gőzfázis fő tömegét a szublimált anyag alkotja. Vivőgázas 

szublimáció során valamilyen inert, a szublimálandó anyaggal reakcióba nem lépő hordozógázt 

áramoltatnak a szilárd anyag felett. A vivőgázból és a termék gőzeiből álló elegy a kondenzerben 

lehűl, ahol a szilárd termék kiválik és elkülöníthető. Valamely anyag szublimációs pontja az a 

hőmérséklet, amelyen a szilárd anyag gőznyomása a vele érintkezésben levő gázfázis teljes 

nyomásával egyenlő (hasonlóan a folyadékok forráspontjához). A harmatponttal analóg hőmérséklet a 

gőzelegyek dérképzési pontja, azaz az a hőmérséklet, amelyen a szublimálható komponens parciális 

nyomása a gázelegyben a saját gőznyomásával egyenlő. 

A szublimáció az anyagok fázisdiagramján a szublimációs vonal (szilárd–gőz vonal) mentén megy 

végbe (1.8.43. ábra). 
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1.8.43. ábra. Fázisdiagram 

A szublimálás a gyakorlatban a összetett rendszerek komponenseinek hatékony elválasztási művelete, 

mely során szilárd, kristályos halmazállapotú, rendszerint igen nagy tisztasággal rendelkező fázis jön 

létre. A szennyezések (vagy nem kívánatos komponensek) tömege a szublimációs maradék. Megjegy-

zendő, hogy gyakorta találkozhatunk olyan esetekkel, amikor pont a szennyezés szublimálható és a 

tiszta anyag marad vissza a művelet végén. Igen jól használható reakcióelegyek vagy reakciótermékek 

komponenseinek elkülönítésére, továbbá különleges méretű és jellegű igen nagy tisztaságú kristályok 

előállítására. A modern reakciótechnikában alkalmazzák komponensadagolásra is, a szilárd anyag 

gőzállapotban, kontrollált körülmények között juttatható be a kívánt reakcióba mint reakciópartner. 

Sok esetben igen energiaigényes művelet (extrakció vagy desztilláció) is helyettesíthető szubli-

mációval. 

Példa: 293 K hőmérsékletű, túltelített cukoroldat koncentrációja 2,45 kgcukor/kgvíz. Ha az egyensúlyi 

telítési koncentráció ezen a hőmérsékleten 2,04 kgcukor/kgvíz., mekkora a túltelítettségi arány az 

oldószer tömegére, ill. az oldat tömegére vonatkoztatva? 

Adatok:  c = 2,45 kg/kg, 

    c* = 2,04 kg/kg, 

    T = 293 K. 

Megoldás: Mindkét esetben az (1.8.14) egyenletet kell használni. 

Az oldószerre nézve a túltelítettségi arányt kifejezhetjük közvetlenül a megfelelő koncentrációk 

hányadosaként: 20,1
04,2

45,2


c

c
S . 

Az oldatra nézve első lépésben meg kell határozni a tömegtörteket. Ezek: 

 A cukoroldat tömegtörtje: kg/kg 710,0
145,2

45,2
/ 


mm . 

 A telítési koncentrációhoz tartozó tömegtört: kg/kg 671,0
104,2

04,2
/ 


mm . 

 A túltelítettségi arány közvetlenül felírható a tömegtörtek hányadosaként: 06,1
671,0

710,0
S . 

 

Gőz

Folyadék

T [°C]

p [bar]

Szilárd

szublimációs görbe

Hármaspont

TsTd
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Ellenőrző kérdések 

Milyen műveletek közé soroljuk a kristályosítást? 

Mit jelent az ideális kristály? 

Milyen a reális kristály? 

Milyen fázisból történhet kristályosítás? 

Ismertesse a hőmérleg készítésének két módszerét! 

Hogyan definiálja a kristályosodási hőt? 

Milyen oldatból válik ki kristály? 

Milyen kristályelrendeződések léteznek? 

Melyek az elemi cellák alapján megkülönböztetett kristályrendszerek? 

Mit jelent a koordinációs szám? 

Mi a térkitöltési hatásfok? 

Melyek a köbös cellák típusai, és milyen jellemzőik vannak? 

Milyen részecskék vannak az ionrácsos, az atomrácsos, a molekularácsos és a fémrácsos kristályok 

rácspontjain? 

Melyek az összetartó erők az ionrácsos, az atomrácsos, a molekularácsos és a fémrácsos 

kristályokban? 

Melyek az ionrácsos kristályok általános jellemzői? 

Melyek az atomrácsos kristályok általános jellemzői? 

Melyek a molekularácsos kristályok általános jellemzői? 

Melyek a fémrácsos kristályok általános jellemzői? 

Mit nevezünk amorf anyagnak? 

Milyen erők hatnak a részecskék között, és ezek hogyan változnak a részecskék közötti távolság 

függvényében? 

Mit nevezünk oldatnak? 

Mi befolyásolja egy anyag oldhatóságát? 

Melyek az oldatok jellemzésére szolgáló koncentrációt kifejező jellemzők? 

Hogyan csoportosítjuk a szilárd anyagokat oldhatóság szempontjából? 

Mit jelent a telitett oldat? 

Hogyan definiáljuk az oldódás sebességét? 

Mi befolyásolja egy rendszer fázisegyensúlyát? 

Mit jelent a hármaspont? 

Rajzolja fel a víz fázisdiagramját! 

Mit nevezünk polimorfnak? 

Hogy néz ki a polimorf anyagok fázisdiagramja? 

Melyek a kétkomponensű elegyek alaptípusai? 

Melyek az eutektikumok jellemzői? 
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Mit jelent az eutektikus pont? 

Mit jelent a szilárd oldat vagy más néven kevert kristály kifejezés? 

Hogy néz ki egy szilárd oldat fázisdiagramja? 

Mit mutat a szolvusz- és a likviduszvonal? 

Milyen túltelítési módszereket ismer? 

Ismertesse a gócképződés folyamatát? 

Mit jelent az elsődleges gócképződés? 

Mi a különbség a homogén és a heterogén gócképződés között? 

Hogyan definiálható a gócképződés sebessége? 

Hogyan változik a gócképződés sebessége a túltelítés függvényében? 

Milyen kapcsolat áll fenn a gócnövekedés és a túltelítés között? 

Rajzolja fel a kristályfelület közelében kialakuló koncentrációprofilt? 

Melyek a kristályosítás utóműveletei? 

Ismertesse a kristályosítás utáni szakaszos mosás anyagmérlegét! 

Hogyan alakul a kristályosítás utáni folyamatos mosás anyagmérlege? 

Mi a különbség a kristályosodási és az oldáshő között? 

Melyek a kristályképződést befolyásoló tényezők? 

Hogyan befolyásolja a túlhűtés a kristálynövekedést? 

Hogyan definiálható a kristályosítás hozama? 

Írja fel az oldott anyag komponensmérlegét! 

Mit jelent a frakcionált kristályosítás? 

Mikor alkalmazzák a frakcionált kristályosítást? 

Jellemezze a szakaszos kristályosítás folyamatát! 

Jellemezze a szakaszos kristályosítás speciális folyamatát, az átkristályosítást! 

Hogyan definiálható az átkristályosítás során a kihozatal, vagy más néven hozam? 

Jellemezze a folyamatos kristályosítás folyamatát! 

Ismertesse a szakaszos kristályosítás berendezéseit! 

Ismertesse a folyamatos kristályosítás berendezéseit! 

Ismertesse a bepárló kristályosítóberendezéseket! 

Ismertesse az enantiomerek elválasztására alkalmas kristályosítási módszereket! 

Mit jelent a rezolválás? 

Mit jelent az olvadék? 

Hogyan valósítják meg az olvadékból történő kristályosítást dinamikus eljárással? 

Hogyan valósítják meg az olvadékból történő kristályosítást statikus eljárással? 

Írja fel a statikus eljárás folyamatát! 
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1.9. Membránszeparációs műveletek (Mizsey Péter, Cséfalvay Edit) 

1.9.1. Bevezetés 

A membrán szó latin eredetű, jelentése héj, hártya. Első közelítésként mindenkinek a sejtmembrán jut 

eszébe, amely az élőlényeket alapjaiban felépítő sejteket határolja. A vegyészmérnöki gyakorlatban 

azonban a membrán egy természetes, vagy mesterséges eredetű permszelektív gát két fázis között, 

amely egy adott komponens számára átjárható (permeábilitás), míg a többi komponenst visszatartja 

(szelektivitás), és ezáltal komponensek elválasztását valósítja meg. 

A membránszeparáció olyan nem-egyensúlyi elválasztási műveletek összességét jelenti, amelyekben a 

membrán, szelektív válaszfalként, a komponensek kémiai átalakulása nélküli szétválasztást tesz 

lehetővé. Az adott membránszeparációs művelettől, az elválasztandó komponensektől és a műveleti 

paraméterektől függően a membrán aktív vagy passzív résztvevője az anyagtranszportnak, de 

mindenképpen közbenső fázisként van jelen a két fázis elválasztásakor. Ez a megfogalmazás 

összhangban van a European Society of Membrane Science and Technology, ESMST, azaz az Európai 

Membrántudományi és Technológiai Társaság terminológiájával (Fonyó és Fábry, 1998). 

Az első membránszeparációs műveletet egy francia szerzetes, Abbé NOLLET végezte el, aki egy sertés 

húgyhólyagját borral megtöltve vízbe helyezte, és szelektív transzportot figyelt meg: a húgyhólyagot 

körülvevő víz átáramlott a húgyhólyagon, felhígítva ezzel a bort, azonban a bor a húgyhólyagon belül 

maradt. Az 1700-as években végzett kísérlet során már a diffúzió jelensége is vizsgálható volt. A 

későbbiekben húgyhólyag mellett természetes membránként vizsgálták még halak úszóhólyagját és a 

békák bőrét is. A természetes membránok vizsgálata mellett teret nyert a mesterséges membránok 

előállítása és vizsgálata is, amely később, szabadalmi bejelentés után, már kereskedelmi fogalomban 

kapható membránok gyártását tette lehetővé. Ez a mérföldkő a magyar származású ZSIGMONDY 

Richárd nevéhez fűződik. A pórusos nitrocellulóz membránok térhódítása lehetővé tette a mikroszűrés 

alkalmazásának elterjedését az 1900-as évek elején. Az 1930-as évektől már más polimert is, de 

leginkább cellulóz-acetát alapú membránokat gyártottak és alkalmaztak. A mikroszűrés első jelentős 

alkalmazása a II. világháború alatt Németországban valósult meg, ahol az ivóvízellátó rendszer 

lebombázása miatt új módszereket kellett bevetni a biztonságos ivóvízellátáshoz. Az Egyesült 

Államok hadseregének támogatásával a Millipore Corporation által gyártott mikroszűrő 

membránokkal oldották meg az ivóvízellátást (Baker, 2004). 

Az 1960-as években fektették le a modern membrántudomány alapjait, és ebben az időszakban 

állította elő LOEB és SOURIRAJAN az első fordított ozmózis kompozit membránt, amely egy 

ultravékony aktív rétegből és egy mechanikai stabilitást biztosító támasztórétegből állt. Munkájuk 

alapján kezdték el vizsgálni a tengervíz sótalanítási lehetőségét fordított ozmózis alkalmazásával. A 

membránok ipari alkalmazása mellett megjelent egy új, a gyógyászatban terjedő művelet, az 

elektrodialízis, amelyhez hozzájárult az első művi vese előállítása is. 

A következő húsz évben a Loeb–Sourirajan membrán-előállítási módszer mellett új eljárások 

hódítottak, amelyek segítségével akár mikrométernél kisebb vastagságú szelektív réteget tudtak 

előállítani. Ezzel egy időben a figyelem középpontjába került a gázok membránok segítségével történő 

elválasztása (gázszeparáció), és a vízzel azeotróp elegyet képező alkoholok dehidratálása is 

(pervaporáció). 

Az elmúlt harminc évben intenzív fejlődésnek indult az ioncserélő membránok vizsgálata és 

alkalmazása, amelynek egyik alkalmazási területe a manapság igen ígéretesnek bizonyuló 

tüzelőanyag-cellák. A bipoláris membránok mellett a membránreaktorok és membrán bioreaktorok is a 

figyelem középpontjában kerültek, amelyeket a vegyiparban és szennyvíztisztítás területén is 

alkalmazhatónak bizonyulnak. Jelenleg is kutatások folynak a folyamatok intenzifikálására és az 

alkalmazások szélesítésére vonatkozóan. 
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1.9.2. A membránok csoportosítása 

 

1.9.1. ábra. A membránok csoportosítása 

A membránok eredetét tekintve az alábbi csoportosítás írható fel (1.9.1. ábra). A membránok 

elsősorban szilárd halmazállapotúak, és eredetük alapján csoportosíthatjuk őket, mint természetes és 

mesterséges membránok. A vegyiparban szintetikus membránokat alkalmaznak, amelyek lehetnek 

szerves és szervetlen alapúak egyaránt. A nagy nyomást és hőmérsékletet igénylő membrán-

műveleteknél fontos a mechanikai és kémiai stabilitás, ezért főként kerámia- vagy fém- membránokat, 

a jobb szelektivitás érdekében felületkezelt, felületmódosított kerámia- vagy fémmembránokat 

alkalmaznak. Moderált körülményeket igénylő műveletek esetén többnyire polimer membránokat 

alkalmaznak. A polimer membránok közül a legelterjedtebbek a cellulóz-nitrát, poliszulfon, poliéter-

szulfon, regenerált cellulóz, poliamid, polivinilidén-fluorid, akril, poliakril-nitril, polivinil-alkohol. 

A polimer membránok a finomabb elválasztást lehetővé tevő membránszeparációs eljárásoknál 

alkalmazott membránok, úgynevezett kompozit membránok, amelyek két rétegből állnak: egy 

vékony, szelektív aktív rétegből, és egy robusztusabb, pórusos támasztórétegből. A felső, vékony aktív 

réteg jelenti a membránra táplált oldat áthaladásának áramlási ellenállását, és ez valósítja meg a 

szelektív elválasztást, míg a támasztóréteg a kompozit membrán mechanikus stabilitását biztosítja 

(Fonyó és Fábry, 1998). 

1.9.3. Membránműveletek életciklusa 

Az 1.9.2. ábra mutatja az egyes membránműveletek életciklusát, vagyis azt, hogy jelenleg a különböző 

membránműveletek a fejlesztés, illetve a fejlettség, valamint az eladás milyen stádiumában vannak. 
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1.9.2. ábra. A membránműveletek fejlettsége és eladási volumene 

Látható, hogy a a széles körben alkalmazott membránműveletek, mint pl. membránszűrések, már 

kidolgozottak, meglehetősen elterjedtek és szerényebb profittal árulják ezeket. Ugyanakkor pl. a 

pervaporáció a növekedés fázisában van, kisebb az eladási volumen, de nagyobb haszonnal adhatók el. 

Ez a görbe tulajdonképpen minden termékre, nemcsak a membránműveletekre, illetve membrán-

berendezésekre igaz. Általánosságban mondva a még kevésbé hozzáférhető, kevésbé elterjedt 

technológia alkalmazásával előállított termékek eladásával nagyobb haszon érhető el, mivel a 

gyártócég monopolhelyzetben van. Ugyanakkor azt, amit már sokan gyártanak, már csak szerényebb 

haszonnal lehet eladni. Egy bizonyos piaci telítettség után pedig hanyatlás következik be az 

eladásokban. 

1.9.4. Membránszeparációval kapcsolatos alapfogalmak 

A membránszeparációs műveletek részletesebb tárgyalásához meg kell ismerkednünk a 

membránműveletek terén honos terminológiával, ezért ebben az alpontban az alapfogalmak 

ismertetése kerül sorra. 

Permeát, permeátum 

A membránon átment anyagáramot permeátnak, permeátumnak, membránszűrés esetén szűrletnek 

nevezzük. 

Retentát, retentátum 

A membrán betáplálásoldalán visszamaradt anyagot retentátnak, retentátumnak, membránszűrés 

esetén koncentrátumnak nevezzük. 

Fluxus 

A membrán egységnyi felületén egységnyi idő alatt a membránon keresztüláramlott anyagmennyiség, 

tömeg vagy térfogat. 

Általánosságban jele J. Meghatározása történhet az alábbi összefüggések alapján: 

dt

dV

A
JV 

1
, (1.9.1) 
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dt

dm

A
J m 

1
, (1.9.2) 

dt

dn

A
J i

in 
1

, , (1.9.3) 

ahol A a membrán felülete (m2), 

  V a permeátum térfogata (m3), 

  m a permeátum tömege (kg), 

  n a permeátum i komponensének mólszáma (mol). 

Ezek szerint megkülönböztetünk térfogatáram, tömegáram, illetve anyagáram alapján számolt fluxust. 

Transzmembránnyomás (Δp vagy TMP) 

A membrán betáplálás-és permeátoldalán mért átlagos nyomások közti különbség. A membrán 

felületétől, a modul kialakításától függően nyomásesés lép fel a belépő áram és a betáplálásoldalt 

elhagyó retentátum között is, ezért a transzmembránnyomás az alábbi képlet segítségével számítható. 

p

rf
p

pp





2
TMP , (1.9.4) 

ahol (pf+pr)/2 a betáplálásoldal átlagos nyomása (Pa), 

 pp  a permeátoldali nyomás (Pa). 

Ozmózis 

Az ozmózis, ozmotikus egyensúly és fordított ozmózis jelenségét mutatja be az 1.9.3. ábra. Ha egy 

membránnal elválasztunk egy sóoldatot tiszta víztől, akkor a tiszta víz átáramlik a membránon a két 

oldal közötti kémiai potenciál különbség miatt. Ez az ozmózis jelensége. (A membrán permszelek-

tivitását az adja, hogy amíg az oldott anyagot visszatartja, addig a víz képes átáramlani rajta.) Ha a 

sóoldatra a sóoldat ozmózisnyomásával megegyező nagyságú nyomást gyakorlunk, akkor megállít-

hatjuk a tiszta víz oldaláról a víz átáramlását. Ez a jelenség az ozmotikus-, avagy ozmózisegyensúly. 

Ha a sóoldat felől az ozmózisnyomásnál nagyobb nyomást gyakorlunk, akkor ozmózis iránya 

megfordítható, azaz a sóoldatból vízmolekulákat tudunk átnyomni a tiszta víz oldalra. Ez az 

úgynevezett fordított vagy reverz ozmózis (Bélafiné, 2000). 

 

1.9.3. ábra. Ozmózis, ozmotikus egyensúly és fordított ozmózis jelensége 
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Visszatartás (R) 

A membrán szelektivitásának köszönhetően a permeát egy adott komponensben szegényedik, míg a 

retentát dúsul. A visszatartás mértékét a kiindulási és a permeátumkoncentráció ismeretében az alábbi 

képlettel számoljuk: 

f

p

f

pf

c

c

c

cc
R 


 1 , (1.9.5) 

ahol cp a permeátum koncentrációja (mol/m3), 

  cf a betáplálás koncentrációja (mol/m3). 

A visszatartást %-ban is meg lehet adni. 

Vágási érték (Molecular weight cut-off) 

A vágási érték, definíció szerint, az a molekulatömeg, amelyet a membrán 90%-ban visszatart. A 

vágási értéket célszerű fenntartásokkal kezelni, hiszen ha megnézzük az 1.9.4. ábrát, arról jól látható, 

hogy egy membrán visszatartása egy adott molekulatömeg-tartományban mozog. Léteznek éles vágási 

értékkel rendelkező membránok, amelyeknél a visszatartott molekulák tömege egy szűk tartományon 

belül mozog, azonban léteznek „diffúz” vágási értékkel rendelkező membránok, amelyeknél ez a 

tartomány kiszélesedik (Bélafiné, 2000). 

 

1.9.4. ábra. A vágási érték: a visszatartás ábrázolása a visszatartott vegyületek móltömegének 

függvényében 

Besűrítési érték/arány (Volume reduction factor=VRF) 

r

f

V

V
VRF , (1.9.6) 

ahol Vf a kiindulási oldat térfogata (m3), 

  Vr a retentát térfogata azonos mértékegységben (m3). 

Tisztavíz-áteresztő képesség (Pure water permeability) 

Tiszta oldószer jelenlétében a transzmembrán nyomás növelésével a permeátum térfogati fluxusa 

arányosan növekszik, amely alapján az feltételezhető, hogy a membrán egy ideális pórusos közeg. Az 

arányossági tényező (Lp) az úgynevezett hidraulikus permeábilitási tényező, amely a membrán saját 

valódi karakterisztikájától függ, mint például porozitás, pórusméret-eloszlás, vastagság és hidrofil 

jelleg. Ez a paraméter jelenti azt az oldószer-térfogatot, amely áthalad a membrán adott felületén, adott 
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idő alatt. Desztillált vízzel végzett kísérlet alapján a membrán permeábilitása a Darcy-egyenlet alapján 

számítható. 

m

p

V
R

ppL
J










, (1.9.7) 

ahol JV  az oldószer térfogatáram-sűrűsége (m3m-2s-1), 

  Lp  a membrán hidraulikus permeábilitása (m), 

  η  a tiszta oldószer dinamikai viszkozitása (Pa∙s), 

  Δp  transzmembránnyomás (Pa), 

  Rm  a membránellenállás (1/m). 

A membrán permeábilitási koefficiensének méréséhez szükséges a térfogatáram-sűrűség mérése 

különböző nyomásokon. Ha az alkalmazott nyomások függvényében ábrázoljuk a fluxusokat, egy 

origóból induló egyenes vonalat kell kapnunk addig a nyomásértékig, amíg a limitáló fluxust el nem 

érjük. A linearitástól való eltérés oka lehet a membrán kompressziója vagy szennyező komponensek 

jelenléte. Az (1.9.7) egyenletből jól látszik, hogy a hidraulikus permeábilitás a membrán ellen-

állásának reciprokértéke. 

Limitáló fluxus 

A membránszűrés egyik jellemzője a limitáló fluxus. Az a maximális fluxus, amely adott kiindulási 

oldat membránszűrése esetén érhető el, és nem növelhető tovább a transzmembránnyomás növelése 

esetén sem. 

Porozitás és tortuozitás 

Ezen két paraméter a pórusos mikroszűrő, ultraszűrő és nanoszűrő membránokra jellemző érték. 

Fontos, hogy ezen értékeket együtt kezeljük, hiszen azonos porozitású membránok pórusainak 

kialakítása akár nagymértékben is különbözhet. Definíció szerint. 

Porozitás (ε)=pórusok térfogata/test térfogata; átlagos porozitás: 0,3–0,7. 

Tortuozitás (η)=átlagos pórushossz/membrán vastagság (Baker, 2004). 

A pórusátmérőt (d) különbözőképpen adják meg a különböző szűréseknél: 

 mikroszűrésnél: legnagyobb molekula átmérője, amely áthatol a membránon, 

 ultraszűrésnél: egy tartomány átlagos értéke. 

Azonos porozitású membránok pórusmérete jelentősen különbözhet egymástól. Ezt szemlélteti az 

1.9.5. ábra. 

 

1.9.5. ábra. Azonos porozitású membránok pórusátmérőjének alakulása 
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Az 1.9.6. ábráról látható, hogy azonos tortuozitású membránok belső szerkezete nem feltétlenül azo-

nos. Ideális esetben hengeres pórusokkal jellemezhetjük a membránokat, de valóságban szabálytalan 

mikropórusokból áll. A bal oldalon a membrán vastagságára merőleges egyenes hengeres pórus 

látható 1-es értékű tortuozitással, középen a membrán vastagságával merőlegestől eltérő szöget bezáró 

pórus látható, amelynek tortuozitása 1,5. Az ábra jobb oldalán szabálytalan mikropórusokat tartalmazó 

membrán keresztmetszeti képe látható, amelynek tortuozitása az 1,5–2,5 tartományban mozog. 

 

1.9.6. ábra. Különböző tortuozitású membránok keresztmetszete 

A permeáció mechanizmusai 

Az 1.9.7. ábra és az 1.9.1. animáció mutatja a permeáció mechanizmusait. 

 

1.9.7. ábra. A permeáció mechanizmusai 

 

1.9.1 animáció. A permeáció egy lehetséges mechanizmusa. 

Amint az az 1.9.7. ábráról látható, kis molekulák átjutása a membránon jelentősen függ attól, hogy a 

membrán pórusos, vagy sem. Pórusos membrán esetén a mechanizmus nagyban függ attól, hogy a 

molekula és a pórus mérete hogyan viszonyul egymáshoz. 

Knudsen-diffúzió esetén a gázmolekulák szabad úthossza nagyobb, mint a pórusátmérő. Ilyenkor a 

molekula–molekula ütközés ritka, a molekulák mozgása függetlennek tekinthető egymástól. Ha a 

 




1.9. Membránszeparációs műveletek 481 

© Mizsey Péter, Cséfalvay Edit, BME www.tankonyvtar.hu 

molekula a pórus falának ütközik, akkor ott adszorbeálódik, és véletlenszerű irányba verődik vissza. A 

Knudsen-diffúzió fluxusa  J  leírható: 
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pp
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, (1.9.8.) 

ahol r   a pórus sugara (m), 

     a membrán porozitása (m3/m3), 

     gázállandó (8,314 J/(K∙mol), 

  T   abszolút hőmérséklet (K), 

  M  a gáz molekulasúlya (g/mol), 

  l   a pórus hossza (m), 

  0p  a nyomás a pórus elején (Pa), 

  lp  a nyomás a pórus végén (Pa). 

Felületi diffúzió esetén a penetrálódó molekula adszorbeálódik a felületen és diffúzióval halad át a 

membrán pórusain. A kapilláris kondenzáció esetében az áthaladó molekula a pórus falával történő 

kölcsönhatás következtében kondenzálódik és diffúzióval halad át a póruson. A molekulaszita pórusok 

(molecular-sieving pore) pedig a nagyobb méretű molekulákat megakadályozzák a membránon történő 

áthaladásban. 

Áthaladási együttható (Sieving coefficient) (S) 

A sieving coefficient kifejezésnek egyelőre nincs meg a magyar megfelelője, de áthaladási 

együtthatónak lehet fordítani. Az elméleti áthaladási koefficiens definíció szerint: 

fm

p

i
c

c
S  , (1.9.9.) 

ahol Si az i-edik komponens a permeátumoldal és a betáplálásoldal membránfelületen lévő koncentrá-

ciójának hányadosa. 

Ez alapján az i-edik komponensre vonatkozó visszatartás az Ri=1-Si egyenlettel is számolható. 

Szeparációs faktor (SZF) 

Kétkomponensű elegy pervaporációja esetén a szeparációs faktor, a definíció szerint, a két komponens 

aránya a permeátumban, viszonyítva a két komponens betáplált elegyben lévő arányához. i és j 

komponens szeparációs faktora (i/j) az alábbiak szerint alakul: 

fjfi

pjpi

cc

cc

/

/
SZF  , (1.9.10) 

ahol c koncentráció (mol/m3), az indexek p a permeátoldal, f a betáplálás oldal, i és j a komponensek. 

A szeparációs faktor pervaporációnál történő alkalmazása esetén móltörtek, illetve gőznyomások 

segítségével is felírható, azaz az i-edik és j-edik komponensek móltörtjeinek aránya a permeátumban 

viszonyítva i-edik és j-edik komponensek móltörtjeinek betáplálásban vett arányához, illetve az i-edik 

és j-edik komponensek gőznyomásának aránya a permeátumban viszonyítva i-edik és j-edik kompo-

nensek gőznyomásának betáplálásban vett arányához. 
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Szelektivitás (SZEL) 

i

i

X

Y
SZEL . (1.9.11) 

A szelektivitás megmutatja adott komponens, jelen esetben az i komponens megoszlását a permeátum-

ban (Y-nal jelölve) és a betáplálásban (X-szel jelölve). 

Koncentrációpolarizáció membránszűrésnél 

Koncentrációpolarizáció jelensége lép fel, ha például egy makromolekulákat tartalmazó oldatot 

szűrünk. Az oldószer áthalad a membránon, és ez a térfogatáram magával ragadhatja a makro-

molekulák egy részét (JV·cp). A membrán felületén feldúsulnak a makromolekulák, koncentrációjuk 

folyamatosan növekszik mindaddig, amíg el nem éri az ún. gélképződési koncentráció szintjét és így 

kialakul a gélréteg. Ezért a membránfelületen kialakult határrétegben a membrántól távolodva egy 

csökkenő koncentrációprofil alakul ki. A membrán felületén kialakult maximális koncentráció, azaz a 

gélképződési koncentráció cfm, a membrán és a makromolekula függvénye. A feldúsulás miatt 

koncentrációkülönbség lép fel a membrán felületén és a betáplálásoldal főtömege között mért 

koncentrációk között, és az oldószerárammal ellentétes irányú diffúzió indul meg. Jelentse Jc azt a 

komponensáramot, ami a membrán felé halad, de nem jut át a membránon. 

 pfVc ccJJ  , (1.9.12) 

ahol cf a betáplálásoldali koncentráció (mol/m3), 

  cp a permeátoldali koncentráció (mol/m3), 

  JV az oldószer térfogati fluxusa (m3/(m2s)). 

Az ellentétes irányú diffúziót Fick törvénye alapján is leírhatjuk: 

dx

dc
DJ

f

c  , (1.9.13) 

ahol D az adott molekulára vonatkozó diffúziós tényező (m2/s), 

 
dx

dc f
 a koncentrációgradiens, 

 x  a helykoordináta (m). 

Az (1.9.12) és az (1.9.13) egyenletek összevonásával kapott differenciálegyenletet szeparálva, majd a 

membrán falától (x = 0) az oldat belsejéig (x = δ) integrálva, az (1.9.14) egyenletet kapjuk: 

pfb

pfm

V
cc

ccD
J




 ln


, (1.9.14) 

ahol δ a határréteg-vastagság (m), amely után a membránnál mért koncentrációérték eléri az oldatra 

jellemző cfb koncentrációt (mol/m3). Turbulens áramlásnál a D/δ értéke az anyagátadási koefficiens: β. 

A koncentráció-polarizációt szemlélteti az 1.9.8. ábra. 
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1.9.8. ábra. A koncentráció-polarizáció jelensége membránszűrésnél 

A koncentráció-polarizáció, az anyagi tulajdonságok mellett, nagymértékben függ az áramlási 

viszonyoktól is. Így a membránművelet mint anyagátadási művelet leírásánál alkalmazhatjuk a más 

műveletekre már alkalmazott leírási technikát. Olyan membránt feltételezve, ahol éles az elválasztás, 

azaz jó a szelektivitás, ott a permeátumban mérhető koncentráció cp elhanyagolható. Így az (1.9.14) 

egyenlet egyszerűsödik. 

fb

fm

c

cD
J ln


. (1.9.15) 

A D  értéke az anyagátadási koefficiens, β (m/s). 

fb

fm

c

c
J ln  . (1.9.15) 

Amint az belátható, a fluxus az anyagátadási koefficiens és a koncentrációk függvénye. Ha a 

membránszűrésnél elértük a határértéknek tekinthető gélképződési határkoncentrációt, a fluxust már 

csak az anyagátadási koefficiens határozza meg. Az anyagátadási koefficiens az anyagi tulajdonságok 

 D  mellett, erősen függ az áramlási viszonyoktól is. Tehát ez a két tulajdonság az, ami erősen 

befolyásolja a membránszűrést (Sawinsky és Deák, 2000). 

Az anyagátadási koefficienst ezért számíthatjuk az anyagátadásra a hasonlóságelmélet alapján, 

dimenzióanalízissel levezethető egyenlettel. Ez turbulens áramlásra: 
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, (1.9.16) 

ahol Sh Sherwood-szám (-), 

  d az áramlás jellemző geometriai mérete (m), 

  Sc Schmidt-szám (-), 

  Re, Reynolds-szám (-), 

    kinematikai viszkozitás (m2/s), 

  D diffúziós állandó (m2/s), 

  v áramlási sebesség (m/s), 

    dinamikai viszkozitás (Pa∙s), 

    sűrűség (kg/m3). 

Az (1.9.16) egyenlet konstansait mindig kísérleti úton határozzuk meg egy adott rendszerre. Azok 
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értéke erősen rendszerfüggő, tehát függenek a membrántól, az anyagtól, a berendezés típusától, az 

üzemelési viszonyoktól stb. 

Az (1.9.16) egyenlet tulajdonképpen a vegyipari műveletekben már bevett leírási móddal kezeli a 

membránműveletek anyagátadási tulajdonságát. Mivel a membránműveletek mechanizmusa és 

megoldása azonban rendkívül összetett, ezért nagyon gyakran dolgoznak ki a különböző membrán-

műveletekre specifikus modelleket, melyeket a későbbiekben, az egyes membránműveletek tárgya-

lásánál ismertetünk. 

Eltömődés (fouling) 

Szimmetrikus pórusú mikroszűrő membránok esetén a pórusok belseje eltömődhet szűrés közben, 

amely fluxuscsökkenéshez vezet. Ultraszűrő membránok esetén a fluxuscsökkenést azonban nem ez 

okozza, hanem azok részecskék, amelyek már nem vesznek részt az anyagtranszportban, hanem 

feldúsulnak a membrán felületén, így csökkentve a membrán aktív szűrőfelületét és a fluxust. Azonban 

a koncentráció-polarizáció következményeként némely anyag irreverzibilisen lerakódik a membrán 

felszínén, amely eltömődést okoz. Az eltömődés jellemzésére szolgál az eltömődési ellenállás, amelyet 

a koncentráció-polarizáció szabályozásával lehet csökkenteni. 

Szűrési típusok, áramlási/áramoltatási módok 

A membránszűrésnek alapvetően két típusa létezik: az úgynevezett dead-end (hagyományos) és az 

úgynevezett cross-flow (keresztáramú szűrés). Membránszűrésen kívüli membránszeparációs 

műveleteknél (ezen belül is elsősorban a gázszeparációnál, gőzpermeációnál, illetve pervaporációnál) 

további két áramlási típus létezik: az úgynevezett co-flow (egyenáramú), és az úgynevezett counter-

flow (ellenáramú) áramlás. Ezen megnevezések azt szemléltetik, hogy a tisztítandó anyag és a 

membránon áthaladt, tisztított permeátum a membrán felületére merőlegesen, vagy azzal 

párhuzamosan áramlik, és az alkalmazott segédáram (ha van) merre áramlik a tisztítandó áramhoz és a 

permeátumhoz képest. Az egyes áramlási típusokat mutatja be az 1.9.9. ábra. 

Az 1.9.9. ábra 1. pontjában látható a dead-end szűrési típus leírása. Dead-end szűrés esetén a betáp-

lálási áram a membrán felületére merőlegesen érkezik, a permeálódó komponensek permeátumként a 

membránon átjutva, szintén membránra merőleges irányban távoznak. Az összes betáplált oldatot 

túlnyomás segítségével átnyomják a membránon, és a kiszűrt részecskék a membrán felszínén vagy a 

membránban gyűlnek össze, amely így a hagyományos szűréshez hasonlóan egy plusz ellenállást, és 

plusz szűrőközeget hoz létre. A dead-end szűrés egy tipikusan szakaszos művelet, mivel az eltömődés 

miatt a fluxus szinte nullára csökken, és a membránt tisztítani kell. 

Az 1.9.9. ábra 2. pontja szemlélteti a keresztáramú membránszeparáció megvalósítását. A cross-flow 

vagy keresztáramú szűrés szakaszos és folyamatos üzemmódban is megvalósítható művelet. A 

betáplálási áram a membrán felületével párhuzamosan áramlik, míg a permeálódó komponensek a 

membránra merőleges irányban távoznak. A betáplálás iránya egyben csökkenti a koncentráció-

polarizáció kialakulásának valószínűségét, mivel a kiszűrt molekulák nem maradnak ott a membrán 

felszínén, hanem a betáplálási árammal lemosódnak a felületről. Emiatt egy hosszabb ideig megva-

lósítható szűrést lehet elérni, illetve a permeátum térfogatárama is időben sokkal kisebb csökkenést 

mutat, mint a hagyományos szűrés esetén. 

Az alapvető különbség a dead-end és cross-flow szűrések között a kitermelés és membrán betáp-

lálásoldalán visszamaradt anyagmennyiségek. A dead-end szűrés esetén a kitermelés közel száz 

százalék, hiszen az összes betáplált folyadék átmegy a membránon. Cross-flow szűrés esetén viszont a 

betáplált áram a membrán mellett áramlik, így a szűrlet mindössze húsz százaléka a betáplált anyag-

mennyiségnek. A kitermelés növelése érdekében a cross-flow szűrés esetén recirkulációt alkalmaznak. 

A másik különbség a két szűrési mód között, hogy különböző az energiaigényük. A cross-flow 

szűrésnek sokkal nagyobb az energiaigénye, mint a dead-end szűrésnek, mivel a folyadéknak keresztül 

kell áramolnia a membránon, továbbá a recirkulációt biztosító szivattyúnak is van energiaigénye. 
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1.9.9. ábra. Áramlási típusok az egyes membránszeparációs műveleteknél 

Gázszeparációnál, illetve pervaporációnál további kivitelezési módozat lehetséges. Gáz- és gőz-

halmazállapotú komponensek permeálódása esetén a permeátoldalon vákuum alkalmazása helyett, 

inertgáz-áramlásos technikát is alkalmazhatnak. A betáplálásoldalon túlnyomáson érkező gázelegy 

egyes komponensei áthatolnak a membránon. A permeátoldalon áramló gázelegy úgymond elragadja 

magával a membrán permeátoldalára átdiffundált komponenseket. A permeátoldalon áramló inert gáz 

a betáplálási áramhoz képest egyen-, illetve ellenáramban is működhet, ezeket sorban co-flow (lásd 

1.9.9. ábra 3. pont), illetve counter-flow (lásd 1.9.9. ábra 4. pontja) áramlásnak nevezzük (Baker, 

2004). 

Az áramlási viszonyok nagymértékben befolyásolják a membrán felületén kialakuló koncentráció-

polarizációt. 

Membránmodulok 

A membránszűrő egységeknek (moduloknak) több típusa ismeretes: a síkmembránt tartalmazó 

lapmembrán és spiráltekercses modul, valamint a cső alakú membránokból álló cső-, kapilláris- és 

üregesszál-modul. 

A lapmembrán-modul (plate-and-frame system) felépítése a szűrőpréshez, illetve a lemezes hőcseré-

lőhöz hasonlít (1.9.10. ábra). A síkmembrán lapokat porózus hordozók (support plate) és távolság-

tartók (spacer) választják el egymástól. A betáplált oldat és a permeátum 0,5–1 mm magasságú 
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csatornákban áramlik, a koncentrátumoldali csatornában az áramlási sebesség elérheti a 2 m/s értéket 

is. A síkmembrán modulok hátránya, hogy viszonylag drágák, üzemeltetésük jelentős szivattyúzási 

energiát igényel. További hátrány, hogy kicsi a térfogategységre eső membránfelület nagysága, szere-

lésük nehézkes és időigényes. 

 

1.9.10. ábra. A lapmembrán (plate and frame) modul sematikus ábrája 

A spiráltekercses (spiral wound) modul felépítését az 1.9.11. ábra szemlélteti. E modultípusnál a 

szendvicsszerűen összerakott lapokat (membrán, távtartó, szűrlet gyűjtőréteg) egy perforált cső köré 

tekercselik. A spiráltekercses modult kompozit membránból készítik. 

 

1.9.11. ábra. A spiráltekercs modul sematikus ábrája 
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Csőmembrán modult (tubular system) mutat be az 1.9.12. ábra. A csőmembránok belső átmérője 10–

25 mm. Az áramlás a csőben turbulens, az áramlási sebesség 2–6 m/s. A viszonylag kis térfogategy-

ségre eső membránfelület (20–500 m2/m3) miatt csak szuszpenziók koncentrálása esetén gazdaságos a 

használatuk. A csőmembránok egyaránt használhatók fordított ozmózisra, ultra- és mikroszűrésre. 

 

1.9.12. ábra. A csőmembrán modul sematikus ábrája 

A kapilláris modul felépítése a csőköteges hőcserélőhöz hasonlít, amelyet az 1.9.13. ábra szemléltet. 

A kapillárismembrán belső átmérője 0,5–4 mm. A kapilláris membránoknál nincs tartó vagy hordozó 

réteg, mint a sík- és csőmembránoknál, hanem maga a csőfal biztosítja a szükséges mechanikai 

szilárdságot. A falvastagság 120–180 μm. Az ilyen típusú membránoknál az üzemeltetési nyomás 

kisebb, mint pl. az azonos célra használt spiráltekercses modulnál, mivel mechanikai stabilitása kisebb 

(nincs hordozó réteg). Az alacsonyabb üzemeltetési nyomás sok esetben gazdaságosabb is, kisebb a 

szivattyúzási munka (Sawinsky és Deák, 2000). 

 

1.9. 13. ábra. A kapilláris modul sematikus ábrája 

1.9.5. Mikroszűrés 

1.9.5.1. Bevezetés 

A nyomáskülönbségen alapuló eljárások esetén a membránon keresztüli transzport hajtóereje a 

membrán betáplálás-és permeátoldala közötti nyomáskülönbség. A legtöbb esetben ennek megva-

lósítása a membrán betáplálásoldalán létrehozott túlnyomás segítségével történik, és a permeátoldalt 

pedig légköri nyomáson hagyják. Természetesen van lehetőség arra is, hogy a permeátoldalon 

vákuumot hozzunk létre, míg a betáplálásoldalon a szűrendő oldat hidrosztatikai nyomása jelenti a 

többletnyomást. Ezen utóbbi megvalósítást főként a membrán bioreaktoroknál alkalmazzák (lásd az 

1.9.17.2. fejezetet). 
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A nyomáskülönbségen alapuló eljárások közé soroljuk a mikroszűrést, ultraszűrést, nanoszűrést és 

fordított ozmózist. A membránszűrési műveletek jellemzőit az 1.9.1. táblázatban foglaltuk össze. 

A nyomáskülönbségen alapuló eljárások alapvetően szűrési mechanizmus, más néven szitahatás elvén 

működnek, amely során a szétválasztás határát a membrán pórusmérete jelenti. Ezzel ellentétben a 

fordított ozmózis tisztán anyagátadási folyamat, amelyet az oldódás és a diffúzió határoz meg. 

1.9.1. táblázat. A nyomáskülönbségen alapuló membránszeparációs eljárások összefoglalása 

Művelet Membrántípus Hajtóerő Mechanizmus Alkalmazási 

terület 

Mikroszűrés 

(MF) 

Szimmetrikus 

mikropórusos, 

1–10 μm 

Hidrosztatikus 

nyomás-

különbség,  

10–500 kPa 

Szűrési 

mechanizmus 

Steril szűrés 

Ultraszűrés 

(UF) 

Aszimmetrikus 

mikropórusos, 

5–500 nm 

Hidrosztatikus 

nyomás-

különbség,  

0,1–1 MPa 

Szűrési 

mechanizmus 

Makromolekulák 

elválasztása 

oldatban 

Nanoszűrés 

(NF) 

Aszimmetrikus 

pórusos vagy 

bőrtípusú, 

1–10 nm 

Hidrosztatikus 

nyomás-

különbség,  

0,6–4 MPa 

Szűrési 

mechanizmus 

Sűrítés, 

betöményítés 

Fordított 

ozmózis 

(RO) 

Aszimmetrikus 

bőrtípusú 

Hidrosztatikus 

nyomás-

különbség,  

2–10 MPa 

Oldódás és 

diffúzió 

Sók, mikro-

részecskék 

elválasztása 

oldatban 

1.9.5.2. Elméleti háttér 

A mikroszűrés szűrési mechanizmuson alapuló, nyomáskülönbség hajtóerővel megvalósított 

membránszűrés. A mikroszűrő membránok pórusosak, legtöbb esetben szimmetrikus mikropórusokat 

tartalmaznak, amelyek méretüket tekintve 0,1–10 μm tartományban mozognak. Összehasonlításképp 

0,1 μm megfelel 1000 Å átmérőjű részecskének, azaz pl. az influenzavírus méretének. Példaként 

említhető, hogy a ciroknövényben található keményítő átlagos granulátummérete 10,5 μm, amely 

kiszűrhető egy10 μm pórusméretű mikroszűrő membránnal. 

Fontos a pórusok egységes mérete, hiszen a membrán a legnagyobb pórusnál kisebb molekulákat nem 

tartja vissza megbízhatóan, csak az annál nagyobb molekulákat. A kisebb pórusok azonban 

lecsökkentik az áramlási sebességet. A Poiseuille-törvénynek megfelelően, ha egy pórus méretét annak 

90%-ára csökkentjük, akkor a rajta keresztül menő áramlás sebessége kétharmadára csökken. A 

pórusok hossza/mélysége is befolyásolja az áramlást. A pórusok hossza minimalizálható, ha a δ 

vastagságú aktív réteget – ahol a pórusok átmérője minimális – a lehető legkisebbnek választjuk. 

Mikroszűrésnél a dead-end és a cross-flow szűrés egyaránt alkalmazott szűrési módszer. Attól 

függően, hogy mekkora a szűrendő oldat lebegőanyag-koncentrációja, és mekkora visszatartást kell 

biztosítani az adott részecskére vonatkozóan, változik, hogy dead-end vagy cross-flow szűrést 

alkalmaznak. 

Dead-end szűrés esetén az összes betáplált oldatot nyomás alkalmazásával átnyomják a membránon, 

és a kiszűrt részecskék a membrán felszínén vagy a membránban gyűlnek össze. 

Amint az 1.9.4. Membránszeparációval kapcsolatos alapfogalmak című alfejezetben láthattuk, cross-

flow szűrés esetén a betáplált oldat a membrán felületével párhuzamosan áramlik, a membrán 

pórusméreténél kisebb molekulák pedig a membránon keresztül áramolva szűrletként távoznak. A 



1.9. Membránszeparációs műveletek 489 

© Mizsey Péter, Cséfalvay Edit, BME www.tankonyvtar.hu 

retentátban feldúsulnak a kiszűrt részecskék. Ha a betáplálásoldalon nagy áramlási sebességet hozunk 

létre, így az megakadályozza a részecskék membránfelületen történő kiülepedését. Minél nagyobb a 

szűrendő oldat lebegőanyag-tartalma, annál valószínűbb, hogy cross-flow szűrést alkalmaznak. A 

0,5%-nál nagyobb részecsketartalmú áramok szűrésekor cross-flow üzemmód az elterjedt. Nagy 

lebegőanyag-tartalmú oldatok cross-flow mikroszűrésekor jelentkező koncentráció-polarizáció is 

kedvezően hat a membrán eltömődésének csökkentésére, hiszen a visszatartott részecskék feldúsulása 

által a membrán felületén kialakult nagy koncentráció miatt egy visszaáramlás indul meg a 

betáplálásoldal főtömegébe, ezáltal csökkentve a felületi koncentrációt. A kiszűrt részecskék anyagi 

minősége nagymértékben befolyásolja a koncentráció-polarizáció által létrehozott vissza irányú 

diffúziót. Pl. a visszatartott kolloidrészecskék diffúziója alacsony. 

1.9.5.3. Anyagtranszport 

A komponenstranszportot általánosan leíró Fick-törvény alapján a koncentrációgradiens (
dx

dci ) és a 

diffúziós tényező (Di) ismeretében az anyagtranszport moláris fluxusa számítható. Azonban a 

mikroszűrésnél a nyomáskülönbség a kémiai potenciálkülönbség meghatározó tényezője, ezért a 

koncentrációgradiens helyett a nyomásgradiens (
dx

dp
) bevezetésével, és a permeábilitási tényező (K’) 

bevezetésével a moláris fluxus (röviden: mólfluxus) egyszerűbben leírható: 

dx

dc
D

dt

dn

A
J i

i
i

in 
1

,  (1.9.17) 

dx

dp
cKJ iin ',  , (1.9.18) 

ahol K’ permeábilitási tényező (-), 

 ci az i-edik komponens koncentrációja (mol/m3), 

 
dx

dp
 a nyomásgradiens (Pa/m). 

A térfogati fluxus a hagyományos szűréshez hasonlóan a nyomáskülönbség (Δp), a szűrlet dinamikai 

viszkozitása (η), a membránellenállás (Rm), és egyéb ellenállások ismeretében számítható. A 

koncentráció-polarizáció, gél képződés, eltömődés, adszorpció stb.-ből eredő ellenállásokat össze-

vonva (R ) az egyenlet viszonylag egyszerű formára hozható: 

 




RR

p
J

m

V


. (1.9.19) 

A henger alakú póruson keresztüli áramlást leíró Hagen–Poiseuille-egyenlet alkalmazásával, a 

membrán porozitásának figyelembevételével a térfogati fluxus az (1.9.20) egyenlet alkalmazásával is 

leírható, amelyben l a pórus hossza (m) (1-es tortuozitású membrán esetén a membrán vastagsága, r a 

membrán pórusmérete (m), ε a porozitása (m3/m3) (Fonyó és Fábry, 1998). 







 2

8
r

l

p
JV . (1.9.20) 

1.9.5.4. Alkalmazás 

A mikroszűrést először a II. világháború végén alkalmazták tiszta ivóvíz előállítására. Az ivóvíz-

ellátást biztosító vízművek nagy része elpusztult a háború alatt, ezért a tiszta víz biztosítása érdekében 

szükség volt szűrőkre. A szűrők kutatását az USA hadserege finanszírozta, később pedig a Millipore 

Corporation vette át, amely az első és legnagyobb membrángyártó. 
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A mikroszűrést lebegő részecskék, baktériumok, vírusok és kolloidok oldatból történő elválasztására 

alkalmazzák. Az alkalmazási területeket az 1.9.2. táblázat foglalja össze. Amint az a táblázatból is 

látható, a mikroszűrést főként mikrométer méretű részecskék folyadékból, többnyire vízből történő 

eltávolítására használják. 

1.9.2. táblázat. Mikroszűrés alkalmazási területei 

Iparág Alkalmazási terület Megjegyzés 

Élelmiszeripar/biotechnológia Sejtek kinyerése Fermentációs elegyekből 

Gyógyszeripar Sterilizálás Hőérzékeny anyagokra 

Mikroelektronikai ipar Részecskeeltávolítás Integrált áramkörök, félvezetők 

gyártásához használt 

oldószerhez 

Mikroelektronikai ipar Ultratiszta víz előállítása  

Energiaipar Részecskeeltávolítás Nukleáris energiatermelés során 

a primer kör hűtővizének 

tisztítása 

1.9.6. Ultraszűrés 

1.9.6.1. Bevezetés 

Az ultraszűrés a mikroszűréshez hasonlóan szűrési mechanizmus elvén működő, nyomáskülönbség 

hajtóerő hatására végbemenő membránszeparációs művelet. Aszimmetrikus pórusos membránokat 

alkalmaznak a szubmikron méretű kolloidrészecskék kiszűrésére, amelyek 5–500 nm pórusátmérővel 

rendelkeznek. Az ultraszűrő membránok jobban jellemezhetők a vágási értékkel (MWCO, molecular 

weight cut off), amely 1–1000 kDa tartományba esik. A komponensek elválasztása az úgynevezett 

szitahatás alapján történik, azaz a pórus átmérőjénél nagyobb átmérőjű molekulákat a membrán 

visszatartja, míg az ennél kisebb méretűeket átengedi. Megjegyzendő azonban, hogy léteznek 

mélységi szűrés elvén működő ultraszűrő membránok is, amelyek a kiszűrendő molekulákat a pórusok 

belső felületén kötik meg. Az ilyen membránok átlagos pórusátmérője a permeálódni képes 

komponensek átmérőjének általában tízszerese. Különböző irodalmak különböző alkalmazható 

nyomástartományt adnak meg ultraszűrés esetére, ezért minden esetben a membrángyártó által javasolt 

nyomástartományt vegyük figyelembe. Tipikus nyomástartományként az 1–10 bar adható meg, de 

lehet átfedés a mikroszűrésnél és a nanoszűrésnél megadott nyomástartománnyal is. 

1.9.6.2. Anyagtranszport 

Az ultraszűrő membránok felületén gyakran kialakul egy gélréteg, egy polarizációs határréteg. Meg 

kell különböztetnünk a membrán felületén kialakuló, reverzibilisen kötött polarizált gélréteget, és a 

membrán felületéhez irreverzibilisen kötött eltömődést. 

Az állandósult állapot viszonylag gyorsan elérhető, ahol a Brown-diffúzió közrejátszik a visszatartott 

oldott anyagnak a membrán felületéről történő eltávolításában, és a normál áramlás pedig továbbviszi. 

A membrán felületén kialakuló koncentráció cfm-mel jelölve, és a tangenciális áramlást elhanyagolva, 

felírható az egydimenziós oldott anyagra vonatkozó komponensmérlege, azaz a polarizációs egyenlet. 

   /exp Vpfbpfm Jcccc  , (1.9.21) 

ahol cfm a betáplálásoldalon, a membrán felületén kialakult koncentráció (mol/m3), 

 cp az oldott anyag koncentrációja a permeátoldalon (mol/m3), 

 cfb a betáplálás oldali főtömegbeli koncentráció (mol/m3), 
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 JV a térfogati fluxus (m3m-2s-1), 

 β az anyagátadási együttható (m/s) (definíció szerint a Brown-diffúziós tényező 

és a határréteg-vastagság hányadosa (Drioli, 2009)). 

A határréteg-vastagság és emiatt az anyagátadási tényező is függ a tangenciális áramlástól. Nagy 

permeátum-fluxusok esetén, a membrán felületén kialakult koncentráció akár százszorosa is lehet a 

főtömegbeli koncentrációnak. Ez befolyásolhatja az oldott anyag aggregálódását, és a membrán 

eltömődését. 

Az elméleti áthaladási tényezőt (sieving coefficient) tekintve az ultraszűrő membránok esetén elméleti 

helyett a valódi áthaladási tényezőt használhatjuk a membrán leírására, amelyet befolyásol a membrán 

felületén kialakult polarizációs réteg. 

A valódi áthaladási tényező (S0) meghatározható az 

fb

p

c

c
S 0  (1.9.22) 

egyenlet alapján, ahol cfb a betáplálás oldalon a főtömegbeli koncentráció (mol/m3). Számításához 

azonban szükséges a koncentráció-polarizáció ismerete, így azt a következő egyenlettel számolhatjuk 
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0 , (1.9.23) 

ahol Si az elméleti áthaladási együttható, JV a térfogati fluxus és β az anyagátadási tényező. 

Mivel az ultraszűrő membránok pórusos membránok, a pórusokon keresztüli áramlás leírására 

szolgáló Hagen–Poiseuille-egyenlet alkalmazható a membránon keresztüli transzport leírására. 

Viszont ez a modell némi pontosítást igényel, hiszen az aszimmetrikus pórusok némiképp 

különböznek a mikroszűrésnél megadott szimmetrikus hengeres pórusoktól. A szabálytalan pórusok 

leírására bonyolult összefüggések léteznek, viszont ennél egyszerűbb, ha a fluxus leírására az 

ellenállásmodellt alkalmazzuk. 

Az ultraszűrő membrán pórusain csak a vízmolekulák, sók és kisebb méretű molekulák haladnak át. A 

membránon keresztüli transzport, térfogati fluxus leírására a Darcy-egyenlet mintájára levezethető 

szűrési egyenlet módosított formája alkalmazható. 
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, (1.9.19) 

ahol η a szűrlet dinamikai viszkozitása, Rm a membránellenállás, és R  a gélképződés, adszorpció, 

koncentráció-polarizáció, eltömődés stb.-ből eredő ellenállások összege. 

Ha feltételezzük, hogy az ultraszűrő membrán az oldószeren kívül mindent visszatart, akkor a 

permeátumban mért oldottanyag-koncentráció nullának tekinthető. Továbbá, ha feltételezzük, hogy a 

membrán felületén gélréteg alakult ki, akkor gélréteg koncentrációja megegyezik a betáplálásoldalon, 

a membrán felületén mért koncentrációval, így a térfogati fluxus a gélmodell segítségével számolható. 

 fbgV ccJ /ln  , (1.9.24) 

ahol cg a gél koncentrációja (amely egyenlő a betáplálásoldalon, a membrán felületén mért koncentrá-

cióval) (mol/m3). A gélmodell azt mutatja, hogy a fluxus független az alkalmazott nyomástól és a 

permeábilitástól. Annak ellenére, hogy a modell neve gélmodell, nem jelenti azt, hogy a cg koncentrá-

ció valójában egy különálló gélfázist képez a membrán felületén. A β anyagátadási tényező függ a 

tangenciális áramlási sebességtől és az oldott anyag minőségétől. 
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1.9.6.3. Alkalmazás 

Az 1960-as, 70-es években úgy gondolták, hogy az ultraszűrés lesz az egyik leginkább alkalmazott 

technológia az ipari vizek tisztítása terén, azonban a kivitelezés nagy beruházásiköltség-igénye miatt 

így nem vált valóra. Ultraszűrést akkor alkalmaznak, ha az elválasztandó komponens értékesítéséből 

származó összeg fedezi legalább az elválasztási technológia költségét. Elsősorban az élelmiszer-ipari 

alkalmazása ismert a sajtgyártás terén, amelynek során a tejet ultraszűrik és a tej fehérjetartalmát 5–

10%-ra koncentrálják (lásd pl. kisteleki sajtüzem). Szintén élelmiszer-ipari alkalmazás az alma, körte, 

narancs, szőlő gyümölcslevek tükrösre szűrése ultraszűréssel. Közelítőleg 200 üzem épült már az 

Egyesült Államokban, amely ezt a technológiát alkalmazza almalégyártáshoz. Magyarországon is 

alkalmazzák ezt a technikát gyümölcslégyártásban. A hagyományos gyümölcslégyártáshoz hasonlítva 

az ultraszűrés esetén feldolgozott gyümölcs 97%-a kerül lé formájában a piacra a korábbi 90%-hoz 

képest. Az ultraszűrés másik fontos alkalmazási területe a víz visszanyerése olaj–víz emulziókból, 

amelyeket a megfelelő kenés és hűtés megvalósítása céljából alkalmaznak. Autógyárakban, acél-

hengerelésénél és huzalhengersoroknál keletkező majd négyszázezer liter/nap nagyságrendű emulziót 

is tudnak kezelni folyamatos üzemben nagy felületű, sorosan kötött modulokkal. A tisztított vizet és a 

koncentrált emulziót is újra tudják hasznosítani. Habár sok területen alkalmaznak ultraszűrést, a 

legelterjedtebb mégis a biotechnológiai alkalmazás. Tipikusan a fermentáció termékeinek koncentrá-

lásánál, sejtek kinyerésénél, vírusok kiszűrésénél alkalmazzák. A napi kezelendő mennyiség az olaj–

víz emulziók megbontásánál alkalmazott méretekhez képest körülbelül ezredannyi, viszont a kinyert 

komponensek értékesek. Utóbbi esetben szakaszos üzemmódot alkalmaznak. 

Az ultraszűrés élelmiszer-ipari alkalmazásától teljesen eltérő autóipari alkalmazása is ismert. Az 1960-

as években az autóipar bevezette az elektrosztatikusság elvén alapuló festési eljárást. A festék-

emulziónak töltést adnak, míg a bevonandó felületnek pedig ellentétes töltést. Amint feszültség alá 

helyezik a rendszert, a festékrészecskék vándorolni kezdenek, mígnem bevonják a kezelendő 

felültetet. A művelet végén a felesleges festéket leöblítik, amelyet célszerű visszanyerni. Mivel a 

kezelendő öblítő víz részecske-tartalma elég magas, viszonylag gyorsan kialakul egy gélréteg a 

membrán felületén, amely csökkenti a fluxust. Megoldásként gyengén negatív töltésű membránt 

alkalmaznak, így az anionos bevonat könnyebben visszanyerhető (Baker, 2004). Az ultraszűrés 

jellemző alkalmazási területeit az 1.9.3. táblázatban foglaltuk össze. 

1.9.3. táblázat. Az ultraszűrés alkalmazási területei 

Iparág Alkalmazási terület Megjegyzés 

Élelmiszeripar Sajtgyártás  Fehérjekoncentrálás 

Élelmiszeripar Üdítőital-gyártás Gyümölcslétisztázás 

Gépgyártás  Kenés és hűtés esetén 

alkalmazott olaj–víz emulziók 

Vízvisszaforgatás 

Élelmiszeripar/biotechnológia  Enzimek tisztítása/vírusok 

kiszűrése 

Fermentációs elegyekből 

Autóipar  Elektrobevonatú festékek Festékek visszanyerése és 

újrafelhasználása 

1.9.7. Nanoszűrés 

1.9.7.1. Bevezetés 

A nanoszűrés a mikroszűrést és ultraszűrést követő finomabb membránszűrési eljárás, amellyel 

1000 Da alatti molekulasúlyú komponenseket is ki lehet szűrni, mint pl. a cukrokat vagy akár a két 

vegyértékű ionokat. A nanoszűrés egy körülbelül húsz évvel ezelőtt megjelent kifejezés, amely az 

ultraszűrés és a fordított ozmózis közötti szűrési tartományt fedi le. Valójában a nanoszűrés egy 
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nagyon finom ultraszűrés, másik oldalról megközelítve pedig egy tág értelemben vett fordított 

ozmózis (Schäfer, 2004). Mivel a nanoszűrés az ultraszűrés és fordított ozmózis határművelete, ezért 

egyaránt alkalmaznak pórusos és bőrtípusú membránokat is. A pórusos membránok pórusmérete 1–

10 nm is lehet. 

1.9.7.2. Elméleti háttér 

A nanoszűrésnél, annak ellenére, hogy határműveletről van szó, mégis inkább a kémiai potenciál 

különbségnek a nyomáskomponense, azaz a membrán betáplálás- és permeátoldala közötti 

nyomáskülönbség lesz a hajtóerő. A különböző irodalmak különböző nyomástartományokat adnak 

meg, ami szintén jelzi, hogy nincs éles határ a műveletek alkalmazhatósági tartománya között. A 

nyomáskülönbség megválasztásánál azonban szerepet játszik a membrán két oldala között fellépő 

ozmózisnyomás-különbség is, ezért mindenképp a szűrendő oldat ozmotikus nyomásánál nagyobb 

nyomást kell választani ahhoz, hogy a művelet végbemenjen. A nyomástartomány 6, de inkább 10 és 

40 bar közé tehető. 

A pórusos membránok egyik jellemzője a vágási érték, amely nanoszűrő membránoknál 100–1000 Da 

között mozog. A pórusmentes, bőrtípusú membránok jellemzésére a konyhasó-visszatartást használ-

ják, melynek jellemző értéke 30–70% között mozog. 

Pórusos membránok esetén érvényesül a szitahatás, amely a molekulák méret szerinti elválasztását 

teszi lehetővé. Azonban a nem-pórusos membránok elválasztási mechanizmusa az oldódás–diffúzió 

elvén működik, amelynek hajtóereje a kémiai potenciálkülönbség. 

1.9.7.3. Anyagtranszport 

Fluxus számítása: módosított ellenállás modell, vagy oldódás–diffúziós modell alapján. 

Módosított ellenállás modell, avagy ozmózisnyomás-modell 

A tiszta víz pórusos rétegen keresztüli térfogati fluxusát leíró Kármán-egyenlet nanoszűrés esetén 

módosításra szorul, hiszen a betáplálásoldalon lévő oldat komponensei is befolyásolják az 

összpermeátum-fluxust, illetve a szűrés során fellépő membránellenálláson (Rm) túl újabb ellenállások 

lépnek fel. További ellenállásokat okoz a koncentráció-polarizáció (Rc), gélképződés (Rg), membrán 

felületére adszorbeálódó komponensek (Ra), eltömődést okozó komponensek a membrán felületén 

vagy a támasztórétegben, illetve a pórusos aktív réteg belső felületén okozott eltömődése (Rf). 

 fagcm
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. (1.9.25) 

Ha a szűrendő oldat nem tartalmaz makromolekulákat, amelyek eltömődést okozhatnak, és olyan 

körülményeket állítunk be, amellyel a koncentráció-polarizáció minimalizálható, akkor a 

koncentráció-polarizációból és a gélképződésből adódó ellenállások elhanyagolhatóak. A gélképződés 

elsősorban fehérjék, illetve aggregálódni képes molekulák szűrésekor jelentkezik. Nem-pórusos aktív 

rétegű membrán esetén a belső eltömődésből adódó ellenállás is elhanyagolható. 

Ha színes oldatot szűrünk és a szűrés végén ellenőrizzük a membránt, sok esetben látható, hogy a 

membrán elszíneződött, ami arra utal, hogy a színes komponensek adszorbeálódtak a membrán 

felszínén. Az ellenállásokat két csoportra bonthatjuk: a membrán típusától függő minden esetben 

fellépő membránellenállás, és a működés során fellépő járulékos ellenállások (Rc, Rg, Ra, Rf ). A 

működés során fellépő ellenállásokat  fR -ként egyesítve az alábbi, (1.9.26) egyenlet adódik: 
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. (1.9.26) 

Nanoszűrés esetén azonban a hajtóerőt nagyban befolyásolja a szűrendő oldat összetétele, illetve 

annak ozmózisnyomása. Ezért az alkalmazott hidrosztatikai nyomáskülönbségnek minden esetben 

nagyobbnak kell lennie, mint a betáplálás- és a permeátoldal közti ozmózisnyomás-különbség, 
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különben nem lesz fluxus. Nanoszűrés esetén éppen ezért a transzmembrán nyomáskülönbség (TMP): 

 pTMP . (1.9.27) 

A mikroszűrésnél és az ultraszűrésnél az ozmózisnyomás-különbség elhanyagolható, mivel a 

visszatartott molekulák általában nagyok és ozmózisnyomásuk kicsi. Azonban a polimer oldott 

anyagok (makromolekulák) jelentős ozmózisnyomást jelenthetnek a határrétegben, éppen ezért a 

nanoszűrésnél és fordított ozmózisnál az ozmózisnyomás-különbséget figyelembe kell venni. 

Az oldódás–diffúziós modell 

A membránon keresztüli transzport hajtóereje lehet a nyomás-, hőmérséklet-, koncentráció-, 

elektromospotenciál-különbség, azaz összességében a kémiai potenciálkülönbség. Ezért az  

i komponens tömeg fluxusát az alábbi egyszerű képlettel írhatjuk le (Baker, 2004). 

iimi KJ  ' , (1.9.28) 

ahol i  az i-edik komponens kémiai potenciál gradiense (J/(mol∙m)). 

  '
iK  az arányossági együttható, amely nem feltétlenül konstans ((mol∙s)/m3). 

Feltételezve, hogy a membrán felülete semleges töltésű, a kémiai potenciál (μ) az (1.9.29) egyenlet 

szerint az alábbi egyszerűbb formában felírható: 

  dpVxTd iiii   ln , (1.9.29) 

ahol γi az i-edik komponens aktivitási koefficiense (-), 

  xi az i-edik komponens móltörtje (mol/mol), 

  Vi az i-edik komponens moláris térfogata (m3/mol), 

  p a nyomás (Pa). 

Maga az oldódás–diffúziós modell három egymást követő lépésből álló elválasztás, amely magában 

foglalja: 

1. az adott komponens szelektív szorpcióját a membrán felületén, 

2. a membránon keresztüli diffúziót, 

3. és a membrán permeátoldalán történő deszorpciót. 

Ha feltételezzük, hogy a membrán nem rendelkezik töltéssel, és kompozit membránról van szó, akkor 

a nyomás a membrán aktív rétegében állandónak tekinthető. Ezért a kémiai potenciál gradiens 

leredukálható koncentrációgradiensre. A membrán vastagságán keresztül létrejövő (l (m)) 

leegyszerűsített gradienst figyelembe véve a Fick-törvényt kaphatjuk meg. Azzal a további 

feltételezéssel élve, hogy a membrán aktív rétegén létrejövő kémiai potenciálkülönbség, jelen esetben 

koncentráció-profil, lineáris, a tömegfluxus (Jmi) (kg/(m2∙s)) számítható: 
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 , (1.9.30) 

ahol Di  i-edik komponens diffúziós tényezője (m2/s), 

  ci1(m) az i-edik komponens koncentrációja a betáplálásoldalon a membrán felületén (kg/m3) 

  ci3(m) az i-edik komponens koncentrációja a permeátoldalon a membrán felületén (kg/m3) 

  l  a membrán vastagsága (m), 

az indexek (m), (1) és (3) jelenti sorban a membránt, a betáplálásoldalt és a permeátoldalt. 

A membrán betáplálásoldalán, a fázishatár-felületen az oldat és a membrán kémiai potenciálja 

megegyezik, ez alapján: 
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, (1.9.31) 

ahol γ az aktivitási koefficiens (-) és ρM az oldat moláris sűrűsége (mol/m3). A szorpciós koefficienst 

Ki (-) ezért így definiálhatjuk: 

1)(1

1

Mmi
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 . (1.9.32) 

Az (1.9.31) egyenlet egyszerűsítve: 

1)(1 iimi cKc  . (1.9.33) 

A membrán permeátoldalán hasonlóan járhatunk el. Nyomáskülönbség van a permeátoldali 

határfelületen p1 és a permeát oldat p3 között. A határfelületen a kémiai potenciálok egyenlősége 

megadja a permeátoldali membránfelületen lévő koncentrációt. A membrán két határfelületén lévő 

koncentrációkat így behelyettesíthetjük a Fick-törvénybe, és az alábbi (1.9.34) egyenlet adódik. 
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ahol Vi   az i-edik komponens moláris térfogata (m3/mol), 

  (p1-p3) a betáplálás-és a permeátoldali nyomáskülönbség (Pa), 

  Di   az i-edik komponens diffúziós tényezője (m2/s), 

  Ki   az i-edik komponens szorpciós együtthatója (-), 

  l   a membrán vastagsága (m), 

  ci1   az i-edik komponens koncentrációja a betáplálásoldalon (kg/m
3
) 

  ci3   az i-edik komponens koncentrációja a permeátoldalon (kg/m3), 

  p1-p3  a membrán betáplálás-és permeátumoldala közti nyomáskülönbség (Pa), 

      az egyetemes gázállandó (8,314 J/(K∙mol)) 

  T   a hőmérséklet (K). 

Feltételezve, hogy a membrán nagyon jó szelektivitással rendelkezik a 
l

KD vízvíz 
>> 

l

KD sósó 
. Ez a 

feltételezés helytálló a nanoszűrő membránok nagy részére, amelyeket só–víz szeparációjára hasz-

nálnak. Ha viszont az alkalmazott hidrosztatikai nyomás épp kiegyenlíti a víz aktivitási gradiensét, 

akkor a víz fluxusa nulla lesz. 

Az i-edik komponens ozmózisnyomásánál nagyobb hidrosztatikai nyomás esetén az i komponens 

fluxusa kifejezhető az alábbi (1.9.35) egyenlet segítségével: 
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exp11 , (1.9.35) 

ahol Δp a hidrosztatikai nyomáskülönbség a membrán két oldala között (p1-p3) (Pa), 

 Δπ az ozmózisnyomás-különbség a betáplálás-és permeátoldala között (Pa). 
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 kicsi normál körülmények között, ezért jó közelítéssel az (1.9.36) egyenlet 

alkalmazható: 
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Az (1.9.36) egyenlet egyszerűbb és ismertebb formája: 

  pAJmi , (1.9.37)) 

ahol A konstans (s/m), egyenlő 
Tl

VcKD iiii



 1 , és ez az úgynevezett vízpermeábilitási konstans (Baker, 

2004). Ha azonban betáplálásoldal ozmózisnyomása nem elhanyagolható, akkor az (1.9.35) egyenlet 

ajánlott használni. 

Hasonlóan a só membránon keresztüli transzportját is le lehet vezetni, Jsó (kg/(m2∙s)), a (23) egyenlet 

alapján kiindulva: 
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Mivel a 
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31  tényező kicsi, ezért az (1.9.38) egyenlet exponenciális tagja közel 

egységnyi, ezért az alábbi egyszerűsítéssel élhetünk: 
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 . (1.9.39) 

A teljes permeátum tömegfluxusa a víz és a só fluxusának összegeként számítható: 

sóvíztotal JJJ  . (1.9.40) 

1.9.7.4. Alkalmazás 

A nanoszűrés egy széles körben alkalmazott membránszeparációs művelet. Nanoszűrést alkalmaznak a 

víztisztításnál, az élelmiszeriparban, a vegyiparban, a papíriparban, a textiliparban, bioreaktoroknál, 

fotokatalitikus nanoszűrő reaktoroknál, fém- és vasvisszanyerésnél, és hulladéklerakók csurgalék-

vizeinek kezelésénél is. A teljesség igénye nélkül felsoroltunk néhány alkalmazási lehetőséget. 

A nanoszűrés élelmiszer-ipari és ivóvíz-tisztítási alkalmazása már elterjedt az elmúlt 20-30 évben, 

viszont újdonságként kiemelhető a szerves kémiai ipar, azon belül is például a Kodak cég, amely a 

technológiai vizét kezeli nanoszűréssel. Vegyszereket lehet visszanyerni a mosóvízből, és az 

alkalmazott mosóvíz 80–95%-át vissza tudják forgatni a technológiába. 

A textiliparban keletkező szennyvizek igen nagy kihívást jelentenek kezelés szempontjából, mert 

nemcsak festékkomponenseket tartalmaznak, hanem egyrészt oldott és oldhatatlan komponenseket, 

másrészt szerves és szervetlen vegyületeket is. Éppen ezért a textilipari szennyvizek kezelése minden 

esetben egy kombinált műveletsor segítségével történik, amelyben a festék koncentrálását nano-

szűréssel végzik. 

A membránszeparáció érdekes és újszerű alkalmazása a hulladéklerakók csurgalékvizeinek kezelése. 

A csapadéknak, párolgásnak és felszíni vízáramoknak köszönhetően a hulladéklerakók felületén víz 

érkezik és távozik a rendszerből. A hulladéklerakóban jelen lévő víz mind kiindulási anyaga, mind 

pedig terméke lehet a lezajló kémiai, biokémiai folyamatoknak. Az újabb hulladéklerakók alján egy 

csatornarendszer van, ahol összegyűjtik, és eltávolítják a hulladéklerakó csurgalékvizét. Ausztriában, 

Spanyolországban, Írországban, Németországban egy tömítőréteget helyeztek a hulladéklerakó alá, 

hogy meggátolják a talajvíz lerakóba történő beszivárgását, illetve vica versa, a csurgalékvíz talajba 

történő beszivárgását. Egy komplett rendszer esetén a lerakót felülről is befedik, hogy csökkentsék a 

csapadék általi pluszvízbevitelt. A csurgalék víz 98,5–99,8%-ban víz, és a maradék 0,2–1,5% az oldott 

anyag, amelynek szerves komponensei adják a csurgalékvíz kémiai és biológiai oxigénigényét (KOI és 

BOI). Emellett szerves és szervetlen nitrogént, szervetlen sókat és nehézfémeket is tartalmaz, ami 
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mindenképp indokolja kezelését. Az EU 31/1999 direktívája szerint a hulladéklerakók csurgalékvizeit 

gyűjteni és kezelni kell. A szigorú határértékeknek köszönhetően a membránszűrés betört erre a 

területre is, mivel a hagyományos tisztítási technológiák kiegészítéseként az előírt határértékek 

betarthatók. Ezt bizonyítja, hogy Németországban már 70 membrán alapú csurgalékvízüzem épült, 

ahol nanoszűrést, fordított ozmózist, és nagy nyomású fordított ozmózist alkalmaznak. A nanoszűrés 

további alkalmazási lehetőségeit az 1.9.4. táblázatban mutatjuk be. 

1.9.4. táblázat. A nanoszűrés alkalmazási területei 

Iparág Alkalmazási terület Megjegyzés 

Víztisztítás Ivóvíz-előállítás Vízlágyítás, Ca2+, Mg2+ ionok 

eltávolítása, zavarosságot okozó 

komponensek eltávolítása 

Élelmiszeripar  Tejipar Tejsavó-koncentrálás, savó 

sómentesítése 

Élelmiszeripar Cukorgyártás  Híg cukorlé koncentrálása, 

dextrózszirup-koncentrálás, 

Alternatív édesítőszerek 

gyártása 

Élelmiszeripar Étolajgyártás Oldószer alapú nyálkátlanítás, 

növényolaj-finomítás  

Vegyipar  Szerves kémiai ipar Szerves oldószerek, pl. 

alkoholok, észterek, éterek, 

alkánok vizes elegyeinek 

kezelése  

Vegyipar Petrolkémiai ipar Ásványolaj savmentesítése, 

másodlagosolaj-visszanyerés 

Energiaipar  Nukleáris erőművek Radioaktív izotópot tartalmazó 

vizek szűrése 

Gyógyszeripar  Antibiotikumgyártás  Hatóanyag-koncentrálás  

Papíripar  Technológia több lépésénél  Nyers víz előkészítése, 

hántolás, finomító őrlés, 

fehérítés, technológiai vizeinek 

tisztítása 

Textilipar  Páclé kezelése Festékkomponensek 

koncentrálása, só elválasztása a 

festékkomponensektől 

Mezőgazdaság Anaerob rothasztók Szennyvizek, elfolyó vizek 

KOI-csökkentése  

1.9.8. Fordított ozmózis 

1.9.8.1. Bevezetés 

A membránszűrés legfinomabb elválasztást lehetővé tevő eljárása a fordított ozmózis vagy idegen 

szóval reverz ozmózis. Míg a mikroszűrés és ultraszűrés kizárólag a szitahatás elvén, méret alapján 

történő elválasztást valósított meg, addig a pórusmentes membránokkal végzett nanoszűrés egy 

határterületként átvezetett minket az oldódás-diffúzió elvén működő, de még a membránszűrési 
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eljárásokhoz sorolt fordított ozmózishoz. A fordított ozmózis (RO) tisztán anyagátadási folyamatnak 

tekinthető, melyben a diffúzió, a kémiai potenciálkülönbség, az elektrosztatikus kölcsönhatások 

játsszák a meghatározó szerepet. 

A fordított ozmózisnál az alkalmazott membrán olyan szelektív hártyaként működik, amely csak a 

vizet engedi áthaladni, az ionokat visszatartja. A fordított ozmózisnál (az ultraszűréssel és 

mikroszűréssel szemben) a méret, az adszorpciós, oldhatósági és diffúziós tulajdonságok egyaránt 

szerepet játszanak a szétválasztásban (Fonyó és Fábry, 1998). 

A fordított ozmózis membránok minden esetben bőrtípusú, nem-pórusos membránok. Ezek 

jellemzésére bevezették a konyhasó-visszatartást. A membránokat adott hőmérsékleten és nyomáson 

1 g/l koncentrációjú konyhasóoldattal (NaCl) tesztelik, és vizsgálják visszatartásukat. Némely 

membrán NaCl-visszatartása elérheti 99–99,9%-ot. Azt mondhatjuk, hogy ezek a membránok 

átjárhatók a vízmolekulák számára, azonban gátat jelentelenek a só számára. A folyamatot már az 

1850-es években megfigyelték és tanulmányozták, azonban víz sótalanítását csak 1931-ben 

szabadalmaztatták (Baker, 2004). A szabadalom után egyre másra alkották meg az újabb és újabb 

anyagból készült membránokat, amelyek egyik mérföldköve az 1960-as években napvilágot látott 

Loeb–Sourirajan anizotróp cellulóz-acetát membrán, amely felépítésű membránt bőrtípusú 

membránnak neveznek. Majd a 70-es évek közepén áttörést jelentett a kompozit (két különböző 

polimer rétegből álló) membránok megjelenése. Mérföldkőnek számított a kompozit membránokkal 

működő tengervíz-sótalanító mű megépítése is Szaúd-Arábiában. A legújabb kutatási terület a fordított 

ozmózis alkalmazása szerves komponensek egymástól való eltávolítása. A tudomány ezt a területet 

megkülönbözteti a sómentesítési eljárásoktól, ezért a fordított ozmózis szerves vegyületek 

elválasztásával foglalkozó ágát hiperszűrésnek nevezték el. 

1.9.8.2. Elméleti háttér 

A só és a víz a nanoszűrésnél ismertetett oldódás-diffúzió mechanizmus elvén jut át a membránon. A 

víz a nyomás- és a koncentrációgradiens hatására átdiffundál a membránon, mely az (1.9.41) 

egyenlettel írható le. 

  pAJm víz, . (1.9.41) 

Az (1.9.41) egyenlet valójában az (1.9.37) egyenlet vízre specifikált változata, és ahol 

  Jm,víz a tömegfluxus (kg/(m2s)), 

  A  a tiszta víz permeábilitási tényezője (s/m), konstans érték, 

  Δp  a membrán betáplálás- és permeátoldala közti nyomáskülönbség (Pa), 

  Δπ  a membrán két oldala közti ozmózisnyomás-különbség (Pa). 

Ha kis nyomáskülönbséget alkalmazunk, azaz Δp < Δπ, akkor a víz a híg oldat felől áramlik a 

töményebb oldat irányába. Ha Δp = Δπ, akkor ozmózisegyensúly áll be, és nem lesz áramlás, de amint 

Δp > Δπ, a koncentráltabb oldatból víz távozik el a membránon keresztül a hígabb oldalra. 

A só fluxusának leírásánál azonban a só koncentrációja befolyásol és kevésbé a transzmembrán 

nyomás, ezért a só fluxusa a következőképpen alakul: 

 3só1sósó ccBJ  , (1.9.42) 

ahol B a sópermeábilitási konstans (m/s), 

  c a só koncentrációja a betáplálás-(1) és permeát- (3) oldalon (kg/m3). 

Amennyiben a membrán sóvisszatartása magas, a permeátumban lévő sókoncentráció elhanyagolható 

a betáplálásoldal sókoncentrációjához viszonyítva, és az egyenlet még egyszerűbb formába hozható: 

1sósó cBJ  . (1.9.43) 

Tehát összefoglalva, a víz fluxusa függ az alkalmazott nyomástól, és egyenes arányosság áll fenn, míg 

a só fluxusa az alkalmazott nyomástól független. 
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A fordított ozmózis membrán sóvisszatartása a Membránszeparációval kapcsolatos alapfogalmak című 

fejezetben, az (1.9.5) egyenletben megadott módon számítható. 

A permeátum sókoncentrációja összefüggésbe hozható a fluxusokkal. Nevezetesen: 

víz

víz

só
3só 

J

J
c , (1.9.44) 

ahol ρvíz a víz sűrűsége (kg/m3). Ne hagyjuk figyelmen kívül, hogy a sűrűség hőmérsékletfüggő! Ha 

kombináljuk az (1.9.5) visszatartást kifejező, és az (1.9.44) sókoncentrációt kifejező egyenleteket, 

akkor a visszatartásra a következő, (1.9.45) egyenlet adódik: 

 
%1001 víz 


















pA

B
R . (1.9.45) 

Fontos azonban megemlíteni, hogy habár a fluxus (függetlenül attól, hogy térfogati, mol-, vagy 

tömegfluxusról van szó) egyenes arányban nő a transzmembrán nyomás és ozmotikus 

nyomáskülönbség különbségének növelésével, ez a növekedés csak egy adott tartományban állandó. 

Adott membránra jellemzően egy hajtóerőértéktől kezdve a hajtóerő növelésének ellenére is a fluxus 

értéke változatlan marad. Ez az úgynevezett limitáló fluxus. Ezt szemlélteti 1.9.14. ábra (Field, 2007). 

 

1.9.14. ábra. A limitáló fluxus értéke a hajtóerő növelése ellenére is gyakorlatilag változatlan marad 

1.9.8.3. A membránszelektivitás 

Rautenbach és Albrecht ajánlottak egy általános útmutatót a membrán szelektivitáshoz, ami a 

következőképpen foglalható össze: 

1. A több vegyértékű ionokat a membránok jobban visszatartják, mint az egyértékűeket. A 

fordított ozmózis membránokra kimért visszatartási sorrend: 

Kationokra: 

Fe3+ > Ni2+ ≈ Cu2+ > Mg2+ > Ca2+ > Na+ > K+ 

Anionokra: 

PO4
3- > SO4

2- > HCO3
- > Br- > Cl- > NO3

- ≈ F- 

2. Az oldott gázok, mint például ammónia, szén-dioxid, kén-dioxid, oxigén, klór és dihidrogén-

szulfid mindig jól permeálódnak. 

3. A membránok visszatartása gyenge savakra és bázisokra erősen pH-függő. Ionos formában jelen 

lévő savakra és bázisokra nézve a visszatartás nagy, de nemionos formájukat a membránok 

kevésbé tartják vissza. 

 

J 

P- Pa 
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4. A semleges, szerves oldott anyagokra vonatkozó visszatartás az oldott anyag átmérőjének 

(tömegének) növekedésével általában nő. A 100 g/mol molekulasúlyú oldott anyagokat az 

összes fordított ozmózis membrán visszatartja. 

5. Negatív visszatartási értékek is megfigyelhetők, azaz a vizsgált oldott anyag koncentrációja 

nagyobb a permeátumban, mint a kiindulási oldatban. Ilyen eset áll fenn benzolra és fenolra, ha 

cellulóz-acetát membránokat alkalmazunk. 

1.9.8.4. Eltömődés szabályozás 

A fordított ozmózis rendszerekben fluxuscsökkenésnek és a termék minőségromlásának legfőbb oka a 

membrán eltömődése, ezért az eltömődés szabályozása az elsődleges szempont a fordított ozmózis 

rendszerek tervezésénél és működtetésénél. Az eltömődés nagyban függ a szűrendő oldat minőségétől. 

Általánosságban az eltömődés okának a következőket tekinthetjük: vízkő, iszap, baktériumok és 

szerves vegyületek. 

Az eltömődés szabályozása magában foglalja a szűrendő oldat előkezelését, hogy minimalizálható 

legyen az eltömődés, de sajnos az eltömődés ennek ellenére kialakul. Az eltömődést okozhatják 

részecskék, amelyek iszapot hoznak létre, baktériumok és szerves vegyületek, mint például olaj. Ezek 

hatását megfelelő előkezeléssel, előtisztítással szabályozni lehet. A vízkő által okozott eltömődés még 

rosszabb, főleg, ha koncentráltabb kiindulási oldatokkal párosul. A vízkő általi eltömődés az oldott 

fémionok kicsapódása miatt jelenik meg a membrán felszínén. Amint a sómentes permeátum 

eltávozik, a betáplálásoldalon a só koncentrációja nő egészen az oldhatósági határig, majd azt elérve 

kicsapódik a membrán felszínén, vízkövet okozva (Baker, 2004). 

1.9.8.5. Fordított ozmózis alkalmazása 

A fordított ozmózis alkalmazása több területen is elterjedt. Alkalmazzák például 

 tengervíz sótalanítására, elsősorban arab országokban; 

 ipari víz előkészítésére; 

 kazán tápvíz előszítésére; 

 ultratiszta vizek előállítására pl. oltótenyészetek készítéséhez; 

 tej besűrítésére a tejporgyártás első lépéseként. 

Az emberiség megfelelő minőségű ivóvízzel történő ellátása nagy kihívást jelent az egyre inkább 

katasztrófa sújtotta, valamint az iparosodás elterjedésével környezeti károkat szenvedett területeken. A 

sivatagi országokban pedig eleve a természeti adottságok miatt kevés az ivóvíz. Ezeken a kritikus 

területeken az emberek ivóvízzel történő ellátására megfelelő megoldást nyújt a membránszeparációs 

műveletekkel történő vízkezelés. Emiatt a membránszeparációs eljárások legnagyobb alkalmazási 

területe a sómentesítés, általában véve az úgynevezett brakk vizek ásványianyag-mentesítése, illetve a 

tengervíz sótalanítása. A brakk víz vagy más néven félsósvíz olyan víz, amelynek a sótartalma 

nagyobb, mint az édesvízé, és kisebb, mint a tengervízé. A Közel-Keleten például működik egy 

víztisztító, amely 70 000 m3/nap ivóvizet képes előállítani. A tisztítandó víz egy mély kútból érkezik, 

és az összes oldottrészecske-tartalma (TDS) 1,4 kg/m3. Az előírások szerint a tisztítóból eltávozó víz 

összes oldottrészecske-tartalma nem haladhatja meg a 0,5 kg/m3-t. A sómentesítéshez használt 

fordított ozmózis membránt elhagyó permeátum 0,22 kg/m3 TDS-tartalommal rendelkezik, így a 

kívánt értéknél jóval alacsonyabb értéket tudnak elérni. Fontos azonban megjegyezni, hogy a kútvizet 

a fordított ozmózissal történő tisztítás előtt előkezelik. Az előkezelés lépései a következők: 

A mély kútból kinyert 50–55 °C-os vizet lehűtik 30–35 °C-osra. Kalcium-hidroxid, nátrium-aluminát 

és vas-klorid hozzáadásával a víz kalcium-, szilícium- és kolloidtartalmát lecsapatják, majd a vizet 

derítik. Szükség esetén a vizet megsavanyítják, hogy a visszamaradó koagulálószert eltávolítsák. A 

fordított ozmózis művelete előtt a víz szabad klórtartalmát is eltávolítják, hiszen az károsíthatja a 

membránt. Ezt követően a vizet egy mélységi szűrés elvén működő homokszűrőn vezetik át. Nátrium-

hexametafoszfát hozzáadásával a kalcium-szulfát kicsapódását meggátolják, mivel ha annak 
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koncentrációja elérné az oldhatósági határt, akkor kicsapódna. Az előkezelés utolsó lépéseként egy 25 

mikrométeres mikroszűrőt alkalmaznak, hogy az esetlegesen oldatban maradt részecskéket 

eltávolítsák. Előkezelés után a vizet fordított ozmózis membránon átszűrik. A RO-berendezésben 

cartridge szűrők és nagy nyomású pumpák segítik a víz hét párhuzamos áramba való osztását, amelyek 

közül egy a biztonsági ág. Az egyes ágakon belül 210 spiráltekercs-modul található. A távozó 

permeátum összetétele az előírásoknak megfelelően alakul. A membrán által visszatartott anyagot, 

azaz a retentátumot iszaptárolókban gyűjtik, és bepárolják (Richardson et al., 2002). 

1.9.9. Pervaporáció 

1.9.9.1. Bevezetés 

A pervaporáció az egyébként nem túl régi membránműveletek közül is az újabbak közé tartozik. Bár 

már a XIX. században is foglalkoztak vele, de komolyabb ipari alkalmazásai és kutatása a XX. század 

második felére tehető. 

Erre a membránszeparációs műveletre is jellemző, hogy kíméletes körülmények között, idegen anyag 

hozzáadása nélkül valósít meg elválasztást. A pervaporáció esetén ez egy többkomponensű, de 

általában biner folyadékelegy elválasztását jelenti viszonylag alacsony hőmérsékleten. A pervaporáció 

alkalmazása az 1980-as években kezdődött meg az etanol–víz elegy elválasztásával. Ez az elegy azért 

különösen fontos, mert minimális forráspontú azeotrópot tartalmaz, tehát hagyományos rektifikálással 

nem választható szét tiszta, illetve közel tiszta komponensekre. Azóta több pervaporációs üzem épült 

erre a feladatra, melyeket ma a bioetanol-gyártásra is alkalmaznak. 

A pervaporációra mechanizmusára jellemző, hogy rendkívül összetett, sokféle, de alapvetően három 

jellemző lépésből áll: 

1. a permeálódó oldószer-molekulák oldódása a membránban (szorpció), 

2. az oldott molekulák diffúziója a membránon keresztül, 

3. elpárolgás a membrán másik oldalán (deszorpció). 

Az, hogy milyen jellegű molekula oldódik a membránban, az a membrán aktív rétegének 

tulajdonságától függ. A molekula diffúziója után bekövetkező deszorpciót sokféleképp érhetjük el, 

melyről a pervaporáció kivitelezésénél írunk. 

A pervaporációs üzemeket alapvetően két feladattípusra használják: 

1. vizet távolítanak el szerves anyag mellől, mely lehet nagyobb mennyiségű víz eltávolítása is, 

mint az említett etanol víztelenítési feladat, de lehet más szerves folyadék vízmentesítése is, 

valamint azeotróp elegyek elválasztása (hidrofil pervaporáció), 

2. kis mennyiségű illékony szerves anyagot (Volatile Organic Compound, VOC) távolítanak el 

vízből, ahol is a VOC szennyező anyagnak tekinthető (organofil pervaporáció). 

A fentiek alapján néhány fontos műveleti jellemzőt megállapíthatunk a pervaporációról: 

 többnyire biner elegyet választanak szét, 

 a biner elegy egyik komponense mindig víz, a másik pedig szerves vegyület. Ezért a 

permeálódó komponens szerint beszélünk organofil és hidrofil pervaporációról, 

 az elválasztandó komponensek nagyon gyakran közeli forráspontúak és/vagy azeotrópot 

képeznek egymással, 

 nem ismeretesek olyan ipari pervaporációs megoldások, ahol szerves/szerves elválasztást 

végeznének (bár megvannak rá az eszközök, és félüzemi kísérletek is folytak/folynak), 

ugyancsak nem ismeretes terner vagy még összetettebb elegyek pervaporációjának ipari 

megvalósítása, bár vannak kutatások ezeken a területeken, 
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 a pervaporáció általában kis molekulatömegű anyagok elválasztására szolgál, ezért a 

pervaporációs membránok aktív rétege tömör, pórusmentes polimer membrán. 

Pervaporációra alkalmazott membrántípusok és főbb alkalmazási területeik 

A pervaporációnál alkalmazott membránok általában kompozit membránok. Két rétegből állnak: 

 permszelektív aktív réteg, és egy 

 mechanikai szilárdságot biztosító, porózus támasztóréteg. 

A membrán viselkedése alapvetően az aktív réteg anyagától függ. Ez az esetek döntő többségében 

valamilyen polimer. Az aktív réteg tulajdonsága dönti el, hogy a membrán organofil, vagy hidrofil 

pervaporációra alkalmazható. Általában az amorf polimerek a vízre szelektívek, míg az elasztomer 

polimerek a szerves anyagokra szelektívek. Harmadik membrántípus az ioncserélő membrán, amely a 

vízzel, fenolokkal és a szerves savakkal lép kölcsönhatásba. 

Az 1.9.5. táblázat néhány pervaporációs membrán aktív rétegének anyagát és a szakirodalomban 

elterjedten használt rövidítését tekinti át. 
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1.9.5. táblázat. Pervaporációs membrántípusok összefoglalása 

Membránt alkotó polimerek Rövidítés 

cellulóz-acetát CA 

cellulóz-tripropionát CTP 

butadién-akrilnitril kopolimer (Nitrile-butadiene rubber) NBR 

hexametil-disziloxán HMDS 

kis sűrűségű polietilén (Low density polyethylene) LDPE 

poliamid PA 

poliakrilsav PAA 

poliakrilnitril PAN 

polibutadién PB 

poli(dimetil-sziloxán) PDMS 

poliészter PES 

poliéter-blokk-poliamid PEBA 

poliéterimid PEI 

polietilén PE 

poli(hidroxi-sztirén) PHS 

poli(metil-glutamát) PMG 

polipropilén PP 

poliszulfon PSU 

poli(tetrafluor-etilén) PTFE 

poli(trimetil-szilil-propin) PTMSP 

poliuretán PUR 

poli(vinil-alkohol) PVA 

poli(vinil-acetát) PVAC 

poli(vinil-dimetil-sziloxán) PVDMS 

poli(vinil-fluorid) PVF 

poli(vinilidén-fluorid) PVDF 

poli(vinil-pirrolidon) PVP 

sztirén-butadién kopolimer SBR 

sztirén-fluoro-alkil-akrilát kopolimer SFAA 

sztirén-metakrilát kopolimer SMA 

tetrafluor-etilén TFE 
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1.9.9.2. Elméleti háttér 

1.9.9.2.1. Hidrofil pervaporáció 

A hidrofil pervaporációt szerves oldószerek víztelenítésére, illetve azeotróp elegyek elválasztására 

használják. Mivel a pervaporáció független a gőz–folyadék egyensúlytól, ezért különösen alkalmas 

azeotróp elegyek szétválasztására. A támasztóréteg pórusainak megfelelő méretűeknek kell lenniük, 

mert ha túl kicsik, akkor kapilláris kondenzáció léphet fel bennük. Ha viszont túl nagyok, akkor 

nehezen lehet az aktív réteget pórusmentesen felvinni rá. Ezért sokszor háromrétegű kompozit 

membránt készítenek. Így például a kis víztartalmú alkoholok (etanol, propanol) előállítására szolgáló 

pervaporációs membrán három rétegből áll: (i) a vízre szelektív pórus nélküli hidrofil membrán (aktív 

réteg), mely 0,5 m vastag poli(vinil-alkohol) (PVA), (ii) 100 m vastagságú, szivacsos szerkezetű 

poliakrilnitril (PAN) támasztórétegen, és (iii) a mechanikai szilárdságot pedig nem szőtt 

poliészterszál-réteg (vlies) biztosítja. A betáplált folyadék az aktív PVA membránnal érintkezik, a 

támasztóréteg és a kb. 100 m vastag poliészter vlies a permeátoldalon van. Újabban kerámia- (zeolit) 

membránt is használnak. A kerámiamembrán kémiailag ellenállóbb, és lényegesen magasabb 

hőmérsékleten használható, mint a szerves polimer membránok. A kerámiamembránokat viszonylag 

ritkábban alkalmazzák ma még, mint a kompozit membránokat, de a membrántechnológia dinamikus 

fejlődésével ez folyamatosan változik. 

1.9.9.2.2. Organofil pervaporáció 

Szerves oldószer vízből történő kinyerésére szelektív organofil membránt használnak. Minél 

rosszabbul oldódik a szerves oldószer a vízben, annál jobban oldódik az organofil polimer 

membránban, és a dúsulási tényező is annál nagyobb lesz. Az organofil pervaporáció bonyolultabb 

feladat, mint a hidrofil pervaporáció, ahol mindig a víz az eltávolítandó komponens. Az organofil 

pervaporációhoz is többrétegű, összetett (kompozit) membránt használnak. 

Organofil pervaporációhoz az 1.9.5. táblázatban bemutatott membránok közül 

 alkohol–víz elegyekre: CA, PAN, PVA, PDMS, PMG; 

 szénhidrogén–víz elegyekre: NBR; 

 szerves halogén–víz elegyekre: SBR, NBR; 

 szerves–szerves elegyekre: CTP, PAA, PVA, PMG 

polimereket használják. 

1.9.9.2.3. A pervaporáció kivitelezése 

A pervaporációt többféle módon is megvalósíthatjuk (Baker, 2004). 

Vákuumos pervaporáció 

A vákuumos megoldás a legkézenfekvőbb kivitelezés (1.9.15. ábra, 1.9.16. ábra, a) eset). 

A folyadékelegy egyik komponense áthalad (○) a membránon, permeálódik, és a membrán másik 

oldalán alacsony nyomású gőzfázisba kerül. Ilyenkor a permeátumot a kis nyomás miatt egy 

meglehetősen alacsony hőmérsékletű csapdában/kondenzátorban kondenzáltatjuk és folyadékként 

dolgozzuk fel tovább. Ez a vákuumos megoldás a laboratóriumi megvalósítások esetében különösen 

jellemző. 
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1.9.15. ábra. Vákuum üzemű pervaporáció elvi folyamatábrája 

Hőmérséklet-különbség felhasználásával kivitelezett pervaporáció (1.9.16. ábra, b.) eset) 

A vákuumos pervaporáció ellenzői kifogásolták a vákuumszivattyú szükségességét. A jelentős 

hőmérséklet-különbség megvalósítása esetén a permeátoldalon a kondenzáció miatt automatikusan 

vákuum keletkezik, és így a vákuumszivattyú alkalmazás elkerülhető. Ezt a megoldást inkább tekintik 

iparilag kedvezőbbnek és üzembiztosabbnak, mint a vákuumos megoldást. 

Vivőgázzal megvalósított pervaporáció (1.9.16. ábra, c.) eset) 

A membrán permeátoldalán a betáplálási árammal egyen-, vagy akár ellenáramban adott sebességgel 

vivőgáz áramlik, amely segíti a permeálódó komponens membránon való átjutását, illetve a permeát 

elszállítását. A permeálódó komponens egy vivőgázba kerül, ahol vagy kondenzálják, vagy pl. víz 

permeációja esetén, egyszerűen elengedik. 

Pervaporáció megvalósítása kondenzálható és nem elegyedő vivőanyaggal/gőzzel (1.9.16. ábra, d) 

eset) 

A vivőgázas megoldáshoz hasonló, de könnyen kondenzálódó komponenst alkalmaznak „nyelőként”, 

pl. vízgőzt. A permeálódó komponenssel nem elegyedő elegy esetén az elválasztás fázisszeparációt 

jelent, egyébként az (e) variáció áll elő. Ez a megoldás a gyakorlatban még nem került komoly 

méretekben alkalmazásra, bár több verzióját is szabadalmaztatták már. 

Pervaporáció kondenzálható és elegyedő vivőanyaggal (1.9.16. ábra, e) eset) 

Pervaporáció után a retentát egy részét elpárologtatják, és gőzfázisban átvezetik a permeátoldalra, mint 

vivőgázt. Ha a permeálódó komponens elegyedik a vivőanyaggal, akkor kondenzáltatásuk után el kell 

dönteni, hogy szeparáció, vagy együttes emisszió alkalmazandó. 

Pervaporáció fázisszeparációval és részleges recirkulációval (1.9.16. ábra, f) eset) 

Az eddig felsoroltak közül ennek az esetnek van a legnagyobb szerepe a gyakorlatban. A nyelő 

komponenst fázisszeparáció után recirkuláltatják, így visszakerül a rendszerbe. 
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1.9.16. ábra. Pervaporáció megoldásai a) vákuum üzemű pervaporáció, b) hőmérséklet-különbséggel 

megoldott pervaporáció, c) vivőgázas pervaporáció, d) pervaporáció kondenzálódó, de nem elegyedő 

vivőanyaggal, e) pervaporáció kondenzálódó, és elegyedő vivőanyaggal, f) pervaporáció kétfázisú 

permeátummal és parciális kondenzációval 

A pervaporáció alkalmazásánál nem szabad szem elől téveszteni, hogy ennél a műveletnél a 

permeációval párolgás is együtt jár. A párolgáshőt a betáplálás szenzibilis hőjéből fedezi a művelet, 

amely így a pervaporáció előrehaladtával lehűl. Az alacsonyabb hőmérséklet nem kedvez a 

pervaporációnak, ezért a betáplálást rendszeresen, bizonyos méretű pervaporátorok után újra fel kell 

melegíteni. Tehát a pervaporációnál a membránművelet mellett folyamatos melegítés, hőcsere is 

szükséges. 

A modern vegyipari folyamattervezésnél a pervaporációt sokszor más elválasztási műveletekkel 

(pl. desztillációval, abszorpcióval) kombinálják és így úgynevezett hibrid eljárásokat hoznak létre. A 

heurisztikus folyamattervezési alapelv, hogy hibrid műveletek alkalmazása esetén a membránnal 

végezzük a legkevesebb anyag elválasztását. Tehát sok vizet tartalmazó elegyeket pl. alkohol–víz, 

először desztillációval válasszunk el, majd csak a legvégén alkalmazzuk a pervaporációt. 

1.9.9.2.4. A pervaporáció modellezése 

A pervaporáció, valamint az azt alkalmazó hibrid eljárások kidolgozásához szükséges a pervaporáció 

modellezése, lehetőség szerint a vegyészmérnöki folyamatmodellező programokba építve, kihasználva 

azok előnyeit (adatbázis, fázisegyensúlyok számítása, standard műveletek modellezése stb.). A 

pervaporáció leírásához szükséges annak mechanizmusát és jellemzőit tisztázni. 
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A pervaporáció hajtóereje a kémiai potenciál különbség. Mechanizmusa rendkívül összetett. Általában 

három egymást követő folyamat eredménye, ahogy azt már korábban tisztáztuk: 

1. a permeálódó oldószer-molekulák oldódása a membránban (szorpció), 

2. az oldott molekulák diffúziója a membránon keresztül, 

3. elpárolgás a membrán másik oldalán (deszorpció). 

Ez az elpárolgás magyarázza, hogy a pervaporáció során a betáplálás oldali folyadék lehűl, melyet 

ezért fűteni kell, pl. két pervaporátor egység között. 

A pervaporációs membrán szétválasztó képességének jellemzésére a fluxust, ahogy azt már korábban 

definiáltuk, (lásd az (1.9.1–1.9.3) egyenleteket) és a szeparációs faktort használják: 
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/

/
SZF  , (1.9.10) 

ahol c koncentráció (mol/m3), az indexek p a permeátoldal, f a betáplálásoldal, i és j a komponensek. 

Biner rendszer esetében a koncentrációk helyett a móltörtek alkalmazhatók, így a szeparációs faktor: 
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SZF , (1.9.46) 

ahol yi az i-edik komponens móltörtje a permeátban, 

  xi az i-edik komponens móltörtje a betáplálásban. 

A membránok működésére jellemző érték a visszatartás vagy retenció: 

f
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c

c
R 1 , (1.9.5) 

ahol cf a kérdéses koncentráció a betáplálásban (mol/m3), illetve cp a kérdéses koncentráció 

permeátumban (mol/m3). 

Szokás definiálni az úgynevezett dúsulási tényezőt (DT) egy adott komponensre: 
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DT , (1.9.47) 

amely a j-edik komponens koncentrációjának arányát mutatja permeátban és betáplálásban. 

A pervaporáció hatékonyságát a fenti jellemzők mellett a pervaporáció szeparációs indexével is 

jellemzik (PSI). A PSI a membrán szeparációs képességét meghatározó két komponens, a fluxus és 

szeparációs faktor szorzata:  

JSZFPSI . (1.9.48) 

A pervaporáció jellemzésekor lehetséges elválasztani a működési körülményeket és a membrán 

jellemzőit, az úgynevezett „permeábilitást” (permeance) és a szelektivitás alkalmazásával a fluxus és a 

szelektivitás helyett. 
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, (1.9.49) 

ahol J
P
, Pi/l permeance, permeábilitás (m/s), 

 Pi az i-edik komponens permeábilitása (a diffúziós és a szorpciós tényezők 

szorzata) a betáplálásoldalon (m2/s), 

 l a membrán vastagsága (m), 
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 Jmi az i-edik komponens parciális fluxusa (kg/(m2∙s)), 

 γi az i-edik komponens aktivitási koefficiense folyadékban a 

betáplálásoldalon (-), 

 xi az i-edik komponens móltörtje a folyadékfázisban (-), 

 pi
0 a tiszta i-edik komponens adott hőmérséklethez tartozó gőznyomása a 

betáplálásoldalon (Pa), 

 yi az i-edik komponens móltörtje a gőzfázisban (-), 

 pp a permeátoldali nyomás (Pa). 

A szelektivitás: 

lP

lP

j

iSZEL , (1.9.50) 

pedig mutatja a permeábilitások hányadosát egy biner rendszerre. 

A pervaporációnak több modellje ismert a szakirodalomban. Gyakorlati jelentősége viszont annak a 

modellnek lehet, mely a fentebb említett céloknak megfelel, tehát alkalmas más műveletekkel történő 

együttes modellezésre. 

A pervaporáció leírásának egyik legkézenfekvőbb megoldása a Fick-egyenlet. Ennek segítségével 

számíthatjuk a membrán fluxusát (1.9.1–1.9.3 egyenletek), melyet célszerű felületegységre vonatkoz-

tatni: 
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ini  , (1.9.51) 

ahol iD  a Fick-féle diffúziós koefficiens (m2/s), 

  c koncentráció (mol/m3). 

A Fick-egyenlet megoldásaként kapjuk, hogy: 

    
l

ccD
J

mimii

mi

31 
 , (1.9.30) 

ahol ci1(m)  a membrán betáplálásoldalán lévő koncentráció a membrán aktív rétegében (kg/m3), 

  ci3(m)  a membrán túloldalán lévő koncentráció a membrán aktív rétegében (kg/m3). 

Amennyiben az (1.9.30) egyenletbe a koncentrációkat (mol/m3) dimenzióban helyettesítjük, úgy a 

fluxust (mol/(m2s) mértékegységben kapjuk. 

Mivel a diffúziós koefficiens függ a koncentrációtól, ezért számos olyan modell került kidolgozásra, 

amely ezt a problémát megkerüli. Így a fontosabb elvek ezeknél a modelleknél: 

 empirikus modell, 

 oldódás-diffúziós modell, 

 teljes oldószerfrakció-modell (az oldódás-diffúziós modell egy alternatívája), 

 pórus diffúziós-áramlásos modell. 

A membránon való átjutás mechanizmusa elsősorban az oldódás-diffúzió jelenségére vezethető vissza. 

A fenti modellek közül csak az első kettőre térünk ki, a már említett gyakorlati jelentőségük miatt 

részletesebben. 

Empirikus modell 

Egy gyakran alkalmazott teljesen empirikus leírás az Arrhenius-egyenlet mintáját követi: 
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T

E
JJ nn exp0 , (1.9.53) 

ahol Jn0  pre-exponenciális faktor (mol/(m2∙s)), 

  E  aktiválási energia, empirikus faktor (J/mol), 

     gázállandó (8,314 J/(K∙mol), 

  T  abszolút hőmérséklet (K). 

Oldódás-diffúziós modell 

A pervaporációs membránművelet, hasonlóan a fordított ozmózis esetében leírtakkal, célszerűen az 

úgynevezett oldódás-diffúziós modellel írható le, hiszen ez hasonlít leginkább a tényleges jelenségre, 

melyet fentebb már elmagyaráztunk. 

 

1.9.17. ábra. Pervaporáció elvi sémája 

A pervaporációnál alkalmazott membránok általában kompozit membránok. Két rétegből állnak: 

 permszelektív aktív réteg, és egy 

 mechanikai szilárdságot biztosító, porózus támasztóréteg. 

A támasztóréteg a komponenstranszport szempontjából nem rendelkezik szelektivitással (1.9.17. ábra). 

Az anyagátadás, jelen esetben pervaporáció során a membránban lévő koncentráció- és nyomás-

gradienst a kémiai potenciállal tudjuk kényelmesen felírni (Baker, 2004): 

iimi KJ  ' , (1.9.54) 

ahol '
iK  arányossági tényező ((s·mol)/m3), 

  i  a kémiai potenciál gradiense (J/(mol∙m)). 

 

1.9.18. ábra. Kémiai potenciál, nyomás és aktivitási profil a membránon át pervaporáció esetében 

A kémiai potenciállal történő felírás azért praktikus, mert a koncentráció, nyomás, hőmérséklet és 

elektromos potenciál gradienseit mind magában foglalhatja, mint hajtóerőt (1.9.18. ábra). Ez, 

tekintettel a pervaporáció összetett mechanizmusára, különösen kedvező. 
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Ha csak nyomás- és koncentráció-hajtóerőre koncentrálunk, akkor a kémiai potenciált felírhatjuk, 

hogy 

  dpVxdTd iiii   ln , (1.9.55) 

ahol i   az i-edik komponens folyadék aktivitási együtthatója (-), 

  xi  az i-edik komponens móltörtje (-), 

  iV   az i-edik komponens móltérfogata (mol/m3), 

  p   a nyomás (Pa). 

Inkompresszibilis fázis esetén, azaz a folyadékok vagy a szilárd membrán esetén, a térfogat nem függ 

a nyomástól, ezt figyelembe véve az (1.9.55) egyenlet integrálható és kapjuk, hogy: 

   00 ln iiiiii ppVxT   , (1.9.56) 

ahol 0
i  a tiszta i-edik anyag kémiai potenciálja (J/mol), 

  0
ip  a referencianyomás, melyen az i-edik anyag kémiai potenciálja 

0

i . 

A 
0

ip  referencianyomást sok esetben az i-edik anyag telítési gőznyomásaként definiáljuk, azaz isatp . 

Kompresszibilis gázok/gőzök esetében pedig az (1.9.55) egyenlet integrált alakja, mivel a móltérfogat 

változik a következő alakú lesz: 
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p
TxT lnln0   . (1.9.57) 

Reális gázok/gőzök esetében a nyomás helyett a fugacitást használjuk. Így Rautenbach szerint 

kompresszibilis fluidumokra (Rautenbach et al., 1991) a moláris fluxus, (1.9.54)-et követve: 
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0 , (1.9.58) 

ahol 0iD  a termodinamikai diffúziós koefficiens (m2/s), 

  ic   koncentráció (mol/m³), 

  f   a fugacitás (Pa). 

A leírás előnye, hogy Rautenbach a termodinamikai diffúziós koefficienst használja  0iD , mely 

kevésbé koncentrációfüggő, mint a Fick-féle diffúziós koefficiens  iD . 

Egydimenziós diffúzió esetén Rautenbach szerint a moláris fluxusra írhatjuk, hogy: 
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, (1.9.59) 

ahol l  a membrán vastagsága (m), 

 0iD  a transzport koefficiens (mol/m2s), 

 ic  koncentráció (mol/m³), 

 if  az i-edik komponens parciális fugacitása, a 0 index a vonatkoztatási állapotra 

utal (Pa), 
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 21 iii    aktivitási koefficiens dimenzió nélküli, a permeátum- és a betáplálásoldali 

aktivitási koefficiensek geometriai vagy számtani átlaga. 

Rautenbach szerint, tekintettel a kis nyomásértékekre, a fugacitási koefficiens 1-nek tekinthető, azaz a 

nyomás megegyezik a fugacitással. (A pervaporáció során a membránban jelentősen változik a hely 

függvényében a koncentráció, imc , 1.9.17. ábra, és így nagymértékben változik a Fick-féle diffúziós 

koefficiens is. Ennek a változásnak a megfelelő leírása kísérleti információ híján nehézségekbe 

ütközik). Ezért Rautenbach modelljében a fugacitások helyett a parciális nyomásokat használhatjuk, 

amint azt később az (1.9.60–1.9.66) egyenletekben meg is teszünk. 

Az (1.9.59) egyenletben szereplő relatív hajtóerő miatt a transzportkoefficiens dimenziója megegyezik 

a Ji komponens áramsűrűségével. Az átlagolás a membrán aktív rétegének keresztmetszetében történik 

(mivel a változás a modell szerint nem jelentős, számtani közép, illetve mértani közép egyaránt 

alkalmazható, de következetesen mindig ugyanazt kell a számolások során használni). 

A if  illetve ip hajtóerő a membrán aktív rétegének két oldalán lévő parciális fugacitások 

különbsége. A betáplálásoldalon értékét a hőmérséklet és a folyadék móltörtje határozza meg, a 

permeátoldalon a permeátum összetétele, valamint az aktív réteg és a porózus támasztóréteg 

érintkezésénél uralkodó nyomás. Ez utóbbi nem ismert, helyette a vákuumszivattyúval létrehozott 

nyomás mérhető. Nem ismerjük tehát a porózus rétegen létrejövő (áramlási) nyomásveszteséget. 

Rautenbach modellje a porózus rétegen létrejövő nyomásesésre: 

spQJ  0 , (1.9.60) 

ahol sp  a porózus rétegen kialakuló összes nyomásesés  32 pp   (Pa), 

  J  az összes komponens áramsűrűsége (mol/(m2s)), 

  Q  a permeábilitási koefficiens (mol/(m2s·Pa)). 

J és Ji között a következő összefüggés érvényes: 

 320 iiii ppQyJJ  , (1.9.61) 

ahol pi2 a i-edik komponens parciális nyomása az aktív réteg és a porózus réteg érintkezésénél, 

 pi3 a i-edik komponens parciális nyomása a permeátum terében (mely a mért 

permeátoldali nyomás és az yi móltört szorzata). 

Tekintettel a kis nyomásértékekre a fugacitási koefficiens 1-nek tekinthető, azaz a nyomás megegyezik 

a fugacitással. 

A (1.9.61) egyenlethez hasonlóan a betáplálásoldali parciális nyomást a (1.9.59) egyenletben is 

átírhatjuk a hajtóerőt a parciális nyomáskülönbségekre: 
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ahol az (1.9.61) és (1.9.62) egyenletekből fejezzük ki a hajtóerőt, majd összegezzük a kapott két 

egyenletet: 
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. (1.9.64) 

Így a nem mérhető pi2 parciális nyomás kiesik: 
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. (1.9.65) 

Az (1.9.65) egyenletet rendezzük át a Rautenbach-modellnek megfelelő, relatív hajtóerőt használó 

alakra: 
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. (1.9.66) 

Az (1.9.66) egyenletben a nyomások helyett általánosságban természetesen fugacitás értendő, de a kis 

nyomásértékek miatt a nyomás és a fugacitás gyakorlatilag megegyezik. 

Értelmezzük az (1.9.65) egyenlet első tagjában szereplő 
00 ii

i

pQ

D

 
 dimenziómentes csoportot: 

Ha a porózus rétegben kialakuló nyomásesés elhanyagolhatóan kicsi, az (1.9.60) egyenletben végtelen 

kis hajtóerő és végtelen nagy koefficiens szorzata eredményezi a véges fluxus értéket, tehát 0Q . 

Ebben az esetben a dimenziómentes csoportjának értéke nulla, az egyenlet első tagjának értéke pedig 

1, azaz a komponens transzporttal szemben csak az aktív rétegnek van ellenállása. 

1. Ha a porózus réteg ellenállása nem hanyagolható el, az (1.9.66) egyenletben szereplő 

hajtóerőnél kisebb a valóságos, az aktív rétegen létrejövő parciális nyomáskülönbség. Az 

(1.9.66) egyenlet dimenziómentes csoportjának értéke nem nulla, és az egyenlet első tagjának 

értéke pedig így kisebb, mint 1. 

2. Ha a porózus réteg ellenállása nagy, azaz Q0 értéke kicsi, a dimenziómentes csoport értéke jóval 

nagyobb lesz, mint az (1.9.66) egyenlet első tagjának nevezőjében szereplő 1, azaz valójában a 

teljes ellenállás a porózus rétegtől származik. 

A pervaporáció erősen hőmérsékletfüggő művelet. Ezt a transzportkoefficiens hőmérsékletfüggése 

mutatja, mely exponenciális jellegű függvénnyel írható le: 
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ahol *
iD  a 20 °C-ra vonatkoztatott transzport koefficiens (mol/m2s) 

  Ei  az exponenciális hőfokfüggést leíró aktiválási energia (J/mol), 

     gázállandó (8,314 J/(K·mol)), 

  T  hőmérsékletek (K). 

Az itt bemutatott modell a pervaporációt izoterm esetre írja le. Gyakorlati alkalmazásokra a modellt ki 

kell egészíteni a hőmérleggel. A hőmérleggel kiegészített leírás egy egyszerű pervaporációs modellt 

szolgáltat, amely gyakorlati célokra, önálló szubrutinként is alkalmazható (Mizsey et al., 2005). Ezzel 

a megközelítéssel a pervaporációt más műveletekkel együtt, például rektifikálással, számíthatjuk. Ez 

alapot ad a mérnöki számításokhoz. 

Koncentráció-polarizáció hatása pervaporációnál 

Baker (Baker, 2004) szerint membránműveletek során, a membrán felületén kialakuló határréteg 

vastagsága a kb. 20 μm-es tartományban van. Ezzel a feltételezéssel a koncentráció-polarizáció hatása 

számolható, és nagysága egy ún. koncentráció-polarizáció modulussal fejezhető ki. Ez a modulus 

erősen függ a Pèclet-számtól 

Pe DJV  , 
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ahol JV  a térfogati fluxus (m3/(m2s)), 

     a határréteg vastagsága (m), 

  D   a diffúziós koefficiens (m2/s). 

A koncentráció-polarizáció modulus (KPM) definíciója: 
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, (1.9.68) 

ahol 0ic  a membrán felületén mért koncentráció (mol/m3), 

 ibc  a folyadék belsejében mért koncentráció (mol/m3), 

 0E  az ún. dúsítási faktor, ami a betáplálás oldali határréteg koncentrációjának és a 

permeátoldali koncentrációnak a hányadosa. 

Hidrofil pervaporáció esetében a koncentráció-polarizáció hatása gyakorlatilag elhanyagolható, a 

koncentráció-polarizáció modulus értéke egységnyi. Más a helyzet organofil pervaporációnál, ahol ez 

az érték pl. illékony szerves szennyezők (VOC, volatile organic compounds) vízből történő 

eltávolításánál 0,14, Baker szerint (Baker, 2004). 

A pervaporáció előnyei és hátrányai 

A pervaporációt folyadékelegyek elválasztására alkalmazzuk. A folyadékelegyek elválasztását nagyon 

gyakran még ma is desztillációval végezzük. A desztillációval, illetve rektifikálással megvalósítható 

elválasztást alapvetően a gőz–folyadék egyensúly determinálja. Pervaporáció esetén a kompo-

nenseknek a membrán aktív rétegében való oldhatósága és diffuzivitása határozza meg az elválasztást 

(oldódás-diffúziós modell). A gőz–folyadék egyensúly szerepe a hajtóerőben jelentkezik, ugyanakkor 

a folyadékaktivitási együttható    pedig szerepel a modellben. 

A 1.9.19. ábra mutatja a gőz–folyadék egyensúlyt és egy pervaporációs elválasztási hatékonyságot az 

etanol–víz rendszerre. 

 

1.9.19. ábra. Etanol–víz rendszer gőz–folyadék egyensúlyi és pervaporációs egyensúlyai 

Látható, hogy a pervaporációval teljesesen más elválasztást lehet megvalósítani. A pervaporáció nem ér-

zékeny az azeotróp pontokra. Az elválasztást a membránrétegben való szelektív oldódás határozza meg. 
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A pervaporáció esetében nem szükséges az elegy forralása, így mindenképp kíméletesebb elválasztás, 

mint a rektifikálás. 

A pervaporáció alkalmas kis víztartalmú oldószerek vízmentesítésére, melyet sokszor szakaszos 

pervaporációval oldanak meg. 

Nagy víztartalmú elegyek esetén célszerű a pervaporációt más elválasztásokkal kombinálni, pl. 

rektifikálással. 

A pervaporáció üzemeltetési költsége lényegesen kisebb, mint az egyéb elválasztások költsége, nem 

igényli pluszanyag hozzáadását a működése során. Ezért is sorolják a pervaporációt a tiszta 

technológiák közé. 

A pervaporáció hátránya a viszonylagosan nagy beruházási költség. 

Nagytisztaságú termék előállításánál a fluxus értéke csökken, a membrán szelektivitása is romlik, pl. 

oldószer vízmentesítésénél sok oldószer átkerül a vízzel a permeátumba. Ez azt eredményezi, hogy az 

oldószerveszteség elkerülése érdekében a permeátumot is kezelni kell, azaz nagy lesz az elválasztással 

együtt járó recirkuláció. Tekintve, hogy szinte naponta fejlesztenek ki új és egyre jobb teljesítményű 

membránokat, ez a hátrány egyre kevésbé jelentős. 

A pervaporáció bonyolult mechanizmusa során és a használat következtében változik a membrán 

tulajdonsága. Ez némi változást is eredményez a pervaporációban. A tapasztalatok szerint kb. 

háromévenként a membránokat újra cserélik, mert addigra elhasználódnak. Mivel a membrán 

nedvesség hatására duzzad, ezért a duzzadás a membránmodulban strukturális változásokat idézhet 

elő. A duzzadás mértékét (DM) szokták viszonyítani a száraz membrán tömegéhez: 

száraz

nedvesDM
m

m
 , (1.9.69) 

ahol m a száraz, illetve a nedves membrán tömege (kg). 

1.9.9.3. Pervaporáció alkalmazásának esetei 

Pervaporáció esetén a gőz–folyadék egyensúly nem korlátozza az elválasztást, ezért alkalmas olyan 

elválasztásokra, amelyeket rektifikálással nem lehetne megoldani, pl. azeotróp elegyek elválasztása. A 

pervaporáció alkalmazása három fő csoportba sorolható: 

 szerves oldószerek vízmentesítése, 

 szerves anyagok kinyerésére vizes elegyekből, 

 szerves elegyek elválasztása. 

Az ipari méretekben is alkalmazható pervaporációs membránok és berendezések a közelmúlt 

fejlesztésének eredményei. A kereskedelemben megvásárolható pervaporációs berendezések 

elsősorban az alábbi fő területeken alkalmazhatók: 

 alkoholok kinyerése vizes elegyekből (általában folyamatos hidrofil pervaporáció), 

 szerves oldószerek vízmentesítése (általában szakaszos hidrofil pervaporáció), 

 vízből a kis mennyiségben előforduló illékony komponensek (VOC) kinyerése (szakaszos vagy 

folyamatos organofil pervaporáció). 

Folyamatos hidrofil pervaporáció, alkoholok kinyerése vizes elegyekből 

A berendezések 10–100 m
2
 membránfelületet tartalmaznak, melyet hatékonyan és takarékosan 

membránmodulokra osztanak. Általában lapmembrán és spiráltekercs modulokat használnak. A 

spiráltekercs forma nagy membránfelületet, és viszonylag nagy anyagáramot tesz lehetővé. Ha nagy 

szelektivitású membránt használunk, csupán a tiszta, kinyerendő komponens elpárolgásához szükséges 

hőt kell biztosítani. Ez a tény igen vonzóvá teszi a pervaporációt az azeotróp elegyek elválasztásánál. 
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Pervaporációt manapság már az élelmiszeriparban és a gyógyszeriparban is alkalmazzák. A leginkább 

preferált terület az oldószerek, azon belül is az alkoholok víztelenítése. 

A pervaporációs eljárás fő komponense a membrán, melynek anyaga meghatározza a szelektivitást, 

ennél fogva az eljárás sajátosságát. Ezért a membránt az eljáráshoz szükséges elválasztásnak 

megfelelően alakítják ki. 

A pervaporáció önmagában sok esetben nem költséghatékony megoldás. Ezért a pervaporációt sokszor 

más műveletekkel (pl. desztillációval, abszorpcióval) kombinálják és így úgynevezett hibrid 

eljárásokat hoznak létre. A hibrid elválasztási technikák egyre nagyobb szerepet kapnak a 

gyakorlatban, és ez újabb eljárások megvalósulásához vezet, melyekkel a problémák komplexen 

kezelhetők. Természetesen meg kell említeni, hogy a membránok igen érzékenyek lehetnek bizonyos 

szennyező anyagok (szerves oldószerek, savak, lúgok, nagyobb molekulák) jelenlétére, így azokat a 

membránművelet előtt el kell távolítani az elegyből. A hibrid rendszerek előnye, hogy a különböző 

műveleti egységek alkalmazásával azok együttesen egy előnyösebb, hatékonyabb egységet alkotnak, 

mintha külön-külön alkalmazzák azokat. 

Általában hibrid rendszereket alkalmaznak alkoholok vízmentesítésére, melyben desztillációt és 

pervaporációt kapcsolnak össze. A hibrid rendszerre azért van szükség, mert az alkoholok közül 

többen azeotrópot képeznek a vízzel, mint pl. etanol, propanol, izopropanol, butanolok. 

A rektifikálás és a pervaporáció kapcsolása többféleképpen képzelhető el. A pervaporáció 

szakirodalmában szinte megszámlálhatatlan a közölt kapcsolási lehetőség. 

Jelen tananyagban, rendszertechnikai szemléletet követve, a lehetséges kapcsolások elvi vázlatát 

mutatjuk be. Ezek rendre, sorrendben: 

 pervaporáció, majd rektifikálás, 

 rektifikálás, majd pervaporáció (1.9.20. ábra), 

 rektifikálás, majd pervaporáció és egy újabb rektifikálás (1.9.21. ábra). 

A három rendszert etanol–víz elegy elválasztására vizsgáljuk meg, és megállapítható, hogy a 

pervaporációt a legkisebb anyagáramra célszerű alkalmazni, tehát a pervaporáció, majd rektifikálás 

kapcsolási sorrend nem költséghatékony, és ugyanakkor a szennyezések tönkretehetik a membránt 

(Koczka, 2009). Gazdaságilag legkedvezőbb a rektifikálás, majd az azt követő pervaporáció. A 

rektifikálás-pervaporáció-rektifikálás struktúra (1.9.21. ábra) nagy előnye, hogy a pervaporációt 

csupán arra használjuk, hogy az első kolonna fejtermékét, amely közel azeotróp összetételű, mintegy 

„átlendítse” az azeotróp ponton. Az ezt követő második rektifikáló oszlopban a fejtermék az alkohol–

víz azeotróp lesz, melyet recirkuláltatunk. Fenéktermékként pedig tetszőleges tisztaságú alkoholt 

kapunk. Ez az alternatíva költségesebb, mint az 1.9.20. ábrán látható struktúra, de még mindig 

olcsóbb, mint az azeotróp desztilláción alapuló elválasztás. Előnye, hogy nagytisztaságú alkoholt 

tudunk vele előállítani, amit az 1.9.20. ábrán látható rektifikálás–pervaporáció kapcsolással nem 

tudnánk vagy csak extrém magas recirkuláció árán. Ennek oka a pervaporációs membránok 

szelektivitása, ugyanis ahogy közeledünk a tiszta alkohol felé, egyre inkább csökken a fluxus és nő a 

permeátumban az alkohol mennyisége (1.9.19. ábra). Mivel az így permeálódó alkoholt természetesen 

nem hagyjuk veszni, ezért annak recirkuláltatásáról gondoskodni kell. Ez természetesen a 100%-os 

alkohol felé haladva egyre nagyobb belső recirkulációt jelent. Ezért pervaporációval általában csak 99-

99,5%-os alkoholokat állítanak elő. A rektifikálás-pervaporáció-rektifikálás struktúra (1.9.21. ábra) 

esetén a rektifikálás körülményei szabják meg az előállított alkohol tisztaságát, és ezért nagytisztaságú 

alkohol előállítása esetén ezt a struktúrát célszerű választani. 

Az itt bemutatott struktúrák kicsit változnak, ha az elválasztandó alkohol–víz elegy heteroazeotrópot 

képez, pl. butanol–víz. Ilyenkor a fázis szeparáció segíti az elválasztást, a szerves fázist kell vinni 

pervaporációra, a vizes fázist pedig visszavezetjük a rektifikáló oszlopba. 
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1.9.20. ábra. Rektifikálás és pervaporáció 

 

1.9.21. ábra. Rektifikálás, pervaporáció és rektifikálás elvi kapcsolása 

Meg kell azonban jegyezni, hogy a kutatás eredményeként egyre jobb és jobb membránokat állítnak 

elő, és így a folyamatos üzemű pervaporációval nyerhető terméktisztaság is egyre magasabb lesz. 

A pervaporációt lehet abszorpcióval is összekapcsolni. Ilyenkor gáztisztítást követően az abszorbenst 

dolgozzuk fel pervaporációval. 

Szakaszos hidrofil pervaporáció, szerves anyagok vízmentesítése 

Szerves anyagok vízmentesítését, ahol néhány ppm lehet a víztartalom, a folyamatos hidrofil 

pervaporációnál említett membránszelektivitási problémák miatt szinte mindig szakaszosan oldják 

meg. A szakaszos pervaporáció elvi vázlatát mutatja a 1.9.22. ábra. A permeátumot, ami sok szerves 

anyagot is tartalmaz a már többször említett szelektivitási sajátosság miatt, recirkuláltatják, és újra 

feldolgozzák. 

Az oldószerek vízmentesítésére szolgáló szakaszos pervaporációra kereskedelemben kaphatók 

különböző kapacitású berendezések. 
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1.9.22. ábra. Szakaszos pervaporáció elvi vázlata 

Vízből kis mennyiségű szerves anyagok kinyerése organofil pervaporációval 

Fontos környezeti és gazdasági probléma ivó- és talajvizeink szerves vegyületekkel való szennye-

ződése, különösen fenolos, benzolos és halogénezett szerves vegyületekkel, melyek az ún. AOX 

(adsorbable organic halogens). Ezeket a vegyületeket a finomkémiai iparágban, mint pl. gyógy-

szeripar, a mezőgazdaságban és a háztartásokban használjuk fel. Az egyre szigorodó környezetvédelmi 

előírások és rendeletek hatására az utóbbi években csökkent a szennyezés, és ez arra ösztönöz, hogy 

olyan új technológiát fejlesszenek ki, mely alkalmas az iparban használt vizekből a szerves 

komponensek visszanyerésére. A pervaporáció alkalmazása erre a célra potenciális, vonzó eljárásnak 

mutatkozik, összehasonlítva a hagyományos eljárásokkal. Meg kell említeni a viszonylag elterjedten 

alkalmazott halogénezett oldószerek, mint pl. diklór-metán eltávolítását vízből, melyre már vannak 

működő ipari, pervaporáción alapuló technológiák. 

A hulladékvizek AOX-mentesítése megoldható még rektifikálással is, melyre szintén vannak hazai 

üzemelő berendezések. Ezek előnye, hogy jól számítható művelettel végzik a szerves 

halogénvegyületek eltávolítását, kisebb a beruházásigényük és kevésbé érzékenyek a szennyezésekre. 

Az organofil pervaporáció alkalmazásának szélesítésére a kutatások a szennyvíztisztítás és a 

gyógyszeripari felhasználás felé is folynak, hogy kinyerjék a bioreaktorok fermentációs táptalajából a 

terméket, és visszanyerjék a szerves anyagokat. 

Szerves anyagok elválasztása 

A membránműveletek szerves anyagok elválasztására még kevésbé terjedtek el, mint a már említett 

eljárások. A kutatások folynak ezen a területen is. 

A számos kutatási eset és alkalmazás közül példaként megemlítjük a benzol–ciklohexán elválasz-

tásának esetét. A benzol–ciklohexán elegy azeotrópot képez, ezért a pervaporáció alkalmazása egysze-

rűsíti az elválasztást. Az. 1.9.23. ábra mutatja a gőz–folyadék egyensúlyt, amin látható az azeotróp 

jelenléte, és a pervaporáció működését. Az alkalmazott membrán cellulóz-acetát és poli-sztirol-foszfát 

keveréke. Ez a két komponens alkotja az aktív réteget. 
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1.9.23. ábra. Benzol–ciklohexán elegy pervaporációval történő elválasztása és gőz–folyadék 

egyensúlya 

Ebben az esetben is hibrid elválasztást célszerű alkalmazni, ahol a membrán az azeotróp ponton 

történő átjuttatást végzi el. Ezt követi a rektifikálás. Az eljárást vázlatosan az 1.9.24. ábra mutatja be. 

 

1.9.24. ábra. Benzol–ciklohexán elegy hibrid művelettel történő elválasztása 
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1.9.10. Gázszeparáció 

1.9.10.1. Bevezetés 

A gázszeparáció, más néven gázpermeáció az elmúlt 20 évben nyert komoly teret a membrántechnikai 

kutatásokban és alkalmazásokban. A gázszeparáció egyik első ipari alkalmazása az 1940-es évekre 

tehető, amikor is uránizotópokat választottak el egymástól. Ennek elve az U235F6 és az U238F6 

gázszeparációs membránművelettel való elválasztása volt. Ez az alkalmazás, illetve az ehhez 

felhasznált mikropórusos membrán volt az első és egyben legnagyobb ipari megvalósítás. 

Az 1960-as évekre tehető a gázszeparáció egy más területen történő komoly ipari alkalmazása, amikor 

is hidrogént nyertek ki gázelegyből, mint pl. az ammónia-szintéziskörből. Másik ilyen terület a 80-as 

évekre tehető, amikor is nitrogén levegőből történő kinyerésére fejlesztettek ki gázszeparációs 

membránt, és azt ipari méretekben alkalmazták. 

Jelenleg a gázszeparációt egyre szélesebb, akár kisebb volumenű gyártások esetére is alkalmazzák, így 

pl. levegő dehidratálására, szerves gázok pl. gáz-halmazállapotú szénhidrogének, illetve szerves gőzök 

(VOC) levegőből vagy nitrogénből történő kinyerésére. A gázszeparáció kutatása és alkalmazása 

dinamikusan fejlődik, és egyre nagyobb teret kap az elválasztás technikában. 

1.9.10.2. Elméleti háttér 

A gázszeparáció mechanizmusa 

Pórusos és nem-pórusos, tömörnek tekinthető polimer membránok egyaránt használhatók 

gázszeparációra. Az elválasztás mechanizmusa ilyenkor eltérő, természetesen függ a membrántól (lásd 

A permeáció mechanizmusai c. ábrát, 1.9.7. ábra). 

Pórusos, elsősorban szervetlen alapú membránok esetében a gázelegy összetevői a membrán két 

oldalán lévő nyomáskülönbség hatására haladnak át a membránon. A szeparáció hajtóereje tehát a 

nyomáskülönbség. A membránon történő áthaladás függ a molekula és a pórusméret viszonyától. 

Történhet egyszerű konvektív áramlással, Knudsen-diffúzióval és molekulaszita elven, amikor is 

felületi diffúzióval halad át a permeálódó molekula a membránon. Gázpermeáció mechanizmusát 

nagyon jól leírja az 1.9.7. ábra, amely pórusos és nem-pórusos/tömör membránokon keresztüli 

transzportot mutatja be. Nagyon kicsiny pórusméret esetén az áthaladás nehéz, lehetséges 

molekulaszita elven és/vagy a pórus falán történő diffúzióval. 

Nem-pórusos, tömör membránok általában a polimer membránok, mint pl. szilikon-karbonátok, 

cellulóz-acetát. Ilyenkor a gázszeparáció mechanizmusa megegyezik a pervaporációnál már tárgyalt 

oldódás–diffúziós mechanizmussal. Ennek hajtóereje a parciális fugacitás, illetve a nyomáskülönbség. 

A membrán szelektivitása a kérdéses gázkomponens membránban történő oldékonyságának függ-

vénye. A gázszeparációs membránokra is igaz a pervaporációnál megállapított jelenség, miszerint a 

szelektivitás és a fluxus egymással fordítottan arányos: jó szelektivitású membrán áteresztőképessége 

nem túl jó és fordítva is igaz. A gázpermeáció fluxusára írhatjuk az i-edik komponensre, hogy: 

 
l

ppLD
J iliii

i


 0 , (1.9.70) 

ahol iJ  a permeálódó, i-edik komponens fluxusa (kg/(m2∙s), 

 iD  a permeálódó, i-edik komponens diffúziós tényezője (m2/s), 

 Li az i-edik komponensre vonatkozó arányossági tényező (s2/m2), 

 ili pp 0  a gázpermeáció hajtóereje, azaz a permeálódó, i-edik komponens parciális nyomása 

a membrán aktív rétegének két oldalán (Pa), 

 l  a membrán aktív rétegének vastagsága (m). 

A ii KD   szorzatot a membrán permeábilitásának hívjuk és iP -vel jelöljük. 
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A gázszeparációs membránokra definiálhatjuk a membrán szelektivitását (SZEL): 

j

i

P

P
SZEL , (1.9.71) 

ami nem más, mint az elválasztandó komponensek permeábilitásának hányadosa. 

1.9.10.3. A gázszeparáció alkalmazása 

A gázszeparáció alkalmazására már utaltunk a korábbiakban: az U235F6 és az U238F6 elválasztása, 

levegő dehidratálása, szénhidrogén gázok elválasztása, VOC levegőből történő kinyerése. Az 

alkalmazott membránok lehetnek polimer membránok, de alkalmaznak kerámiamembránokat is. A 

fenti felsorolás mutatja, hogy a gázszeparáció számos iparágban talált és talál alkalmazásokat, mint pl. 

petrolkémia, ammóniagyártás, környezetvédelem, levegőkondicionálás. 

Külön meg kell említeni a hidrogén fémmembránokkal történő elválasztását. Ilyen fémmembrán pl. a 

palládium és ötvözetei. A hidrogén speciális mechanizmussal halad át a fémmembránon (1.9.25. ábra). 

Más gázokra ez nem jellemző. 

 

1.9.25. ábra. Hidrogénpermeáció mechanizmusa fémmembránon át 

A hidrogénpermeáció 

1. első lépése szorpció a membrán felületén, 

2. ezt követően a hidrogénmolekula disszociálódik, 

3. és atomos hidrogén halad át a fémmembránon, 

4. a membránon való áthaladást követően a hidrogénatomok hidrogénmolekulává egyesülnek, 

5. majd deszorbeálódnak a permeátoldali gázfázisba. 

Ez a hidrogénelválasztási technológia meglehetősen drága, ezért nagyméretű ipari alkalmazása 

jelenleg még nem terjedt el. Viszont olyan egyensúlyi reakcióknál, ahol hidrogén keletkezik, el lehet 

tolni az egyensúlyt, ha ezt a membrántechnikát alkalmazzuk, és így egy membránreaktort hozunk 

létre. 

A gázszeparáció egyik ígéretes alkalmazási területe lehet a jövőben a levegő két fő komponensének, 

az oxigénnek és a nitrogénnek az elválasztása. Így ugyanis elkerülhető lenne a kriogénelválasztás, ami 

egyszerűsítené az elválasztási technikát. Ez a technológia jelenleg még fejlesztés alatt van. 

1.9.11. Gőzpermeáció 

A gőzpermeáció vagy gőzszeparáció a gázszeparáció speciális esete, ahol a folyadékelegyet gőz-

fázisba viszünk, azaz elpárologtatunk, és gőzfázisban oldjuk meg az elválasztást. A gázszeparációnál 
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megismertek mellett itt még gondolni kell arra is, hogy a gőz, illetve pára kondenzálódhat a membrán 

felületén és/vagy pórusaiban, ami nehézséget okozhat. 

A gőzpermeáció kivitelezése és mechanizmusa igen hasonlít a pervaporációhoz, ezért számos esetben 

a pervaporációra alkalmas berendezéseket és membránokat használják. 

1.9.12. Dialízis 

1.9.12.1. Bevezetés 

A dialízis során a membrán két oldalán két különböző összetételű oldat van jelen. A koncentráció-

gradiens szabja meg a membránon való áthaladás irányát. Ekkor az oldatban oldott anyag(ok) saját 

koncentrációgradiensük szerint haladnak át a membránon. A komponens membránon történő 

áthaladásával párhuzamosan az oldószer is elindul az ellenkező irányba és az így hígítani fogja a 

dialízisre vezetett oldatot. Ennek az áramlásnak a mértéke arányos az ozmotikusnyomás-különbséggel. 

A dialízis előrehaladtával, ha a betáplálásoldalon nincs friss oldatbetáplálás (szakaszos üzem), akkor a 

dialízis membránjának két oldalán a koncentrációkülönbség folyamatosan csökken, és így a fenti két 

áramlás (komponens áthaladása a membránon, ozmotikus áram) mértéke és így a dialízis maga is 

lassan megszűnik (Bélafiné, 2002). 

A dialízis szintén az oldódás-diffúziós modellel írható le. Az egyes komponensek diffúziós sebessége 

megszabja a membránon való áthaladást. 

1.9.12.2. Elméleti háttér 

A dialízis leírása 

A dialízis esetében is a kémiai potenciálok egyenlőségéből indulhatunk ki (Wijmans és Baker, 1995), 

ahogy azt már korábban a fordított ozmózis és a pervaporáció esetében is leírtuk: 

 mii 00   , (1.9.72) 

ahol 0i   a kémiai potenciál az oldatban a betáplálásoldalon (J/mol), 

   mi0   a kémiai potenciál a membránban (J/mol). 

A kémiai potenciál (1.9.56) egyenletében leírt definíció alapján az (1.9.72) összefüggést átalakíthatjuk: 

      mimiii xx 0000 lnln   , (1.9.73) 

ahol i   az i-edik komponens folyadékaktivitási együtthatója (-), 

  xi  az i-edik komponens móltörtje az oldat betáplálásoldalán, illetve a membránban. 

Az (1.9.73) egyenletet átírhatjuk: 

 
 

0

0

0
0 i

mi

i
mi xx 




. (1.9.74) 

A folyadékaktivitási együtthatók hányadosa   mii 00   az úgynevezett szorpciós koefficiens  iK , és 

így írható, hogy: 

  00 iimi xKx  . (1.9.75) 

A permeátoldalon, azaz a membrán másik oldalán szintén ugyanilyen levezetést végezhetünk, melynek 

eredményeként kapjuk: 

  ilimil xKx  , (1.9.76) 

ahol az l  index a membrán másik oldalára utal. A membrán vastagsága ugyanis l . 
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Az (1.9.75) és (1.9.76) egyenleteket a diffúziót leíró Fick-egyenletbe (1.9.54 egyenlet) 

helyettesíthetjük, és a Fick-egyenlet dialízisre vonatkozó megoldására kapjuk, hogy: 

 ili
ii

i cc
l

KD
J 


 0 . (1.9.77) 

Így a szorpciós koefficiens segítségével számolhatunk a membrán két oldalán lévő tényleges 

koncentrációk különbségével, mely visszaadja a dialízisre vonatkozó leírást, miszerint a membrán két 

oldalán lévő koncentrációk különbsége a dialízis esetében a permeáció hajtóereje. 

Az (1.9.77) képletben szereplő ii KD   szorzatot szokás permeábilitási koefficiensnek is hívni  iP , és 

így írhatjuk, hogy 

 ili
i

i cc
l

P
J  0 . (1.9.78) 

A permeábilitási koefficienst gyakran a membrán anyagától és a permeálódó komponenstől függő 

jellemzőnek tartják, de értéke függ a dialízisnél használt oldatok oldószerének tulajdonságától is. Így a 

permeábilitási koefficienst írhatjuk, hogy: 

 mi

i
ii DP




 . (1.9.79) 

Az (1.9.79) egyenletben szereplő aktivitási együtthatót mérések igazolják, hogy számíthatjuk a telítési 

koncentráció segítségével: 

sat

i
c

1
 . (1.9.80) 

Ezzel a permeábilitási koefficienst is definiálhatjuk: 

 mi

i
sati

i

i D
cP

P


 , (1.9.81) 

ami azt jelenti, hogy mivel a  miiD   értéke és a sati cP   értéke is csak a membrán és a permeálódó 

komponens tulajdonságaitól függ. 

1.9.12.3. A dialízis alkalmazása 

A dialízis volt az egyik első, ipari alkalmazást találó membránművelet, amikor is nátrium-hidroxidot 

választottak el hemicellulóztól egy Cerini-dializálóval Olaszországban (Cerini, 1929). Ez az eljárás 

tulajdonképpen egy kis molekulát választ el egy nagyobb molekulától, amely a dialízisre különösen 

jellemző. Nagyobb permeációs sebesség eléréséhez vékony, duzzadó membránokat alkalmaznak, de a 

duzzadással a membrán szelektivitása is romlik. Ezért meg kell keresni az optimumot. 

Dialízisnél gyakrabban előforduló membránok: celofán, cellulóz, poliakrilsav, poli(vinil-alkohol), 

poliéter, etilén és vinil-acetát kopolimerje, poli(metil-metakrilát) stb. (Bélafiné, 2002). A membrán-

technológia folyamatos fejlődésével újabb és újabb membránok kerülnek ezen a területen kifej-

lesztésre és alkalmazásra. 

A dialízist ma elterjedten alkalmazzák a biotechnológiában és a gyógyszeriparban is nemkívánatos kis 

molekulájú szennyezések eltávolítására, pl. sómentesítésre. Használják a dialízist az élelmiszeriparban 

is pl. alkoholmentes sör előállítására. 

Mivel a dialízis alapvetően diffúzión alapuló membránművelet, ezért egy lassú eljárás. Gyorsításra 

külső hajtóerőt alkalmaznak, így ultraszűrést és elektrodialízist alkalmaznak. Az elektrodialízisről 

később lesz szó. 
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Hemodialízis, hemoszűrés 

A dialízis leggyakoribb és legjellemzőbb alkalmazása a mesterséges veseként történő alkalmazás, 

amikor is a beteg vérét tisztítják meg a mérgező szennyezésektől, mint pl. karbamid, húgysav, 

nitrogén-, kálium-, foszfor ionok, kreatinin. A dialízisnek ez a humán alkalmazása az úgynevezett 

hemodialízis. A világon több mint 100 millió ilyen berendezés van. A berendezésekben alkalmazott 

membrán mérete kb. 1-2 m2. Elsőként celofán- (cellulóz) membránt alkalmaztak, melyet még ma is 

alkalmaznak. A hemodialízis során a membrán másik oldalán fiziológiás sóoldatot áramoltatnak. Ide 

jutnak át az eltávolítandó anyagok. 

A vérben megjelenő nagyobb móltömegű szennyezések eltávolítására pórusos membránokat is 

használnak, mely inkább a membránszűrésre jellemző mechanizmussal távolítja el a szennyezéseket, 

ezért ezt hemoszűrésnek nevezik. 

1.9.13. Donnan-dialízis és diffúziós dialízis 

A Donnan- és diffúziós dialízis kivétel az alól, hogy a szeparáció sebességmeghatározó lépése a 

diffúzió, melynek folytán a dialízis viszonylag lassú művelet, melyen a már említett külső hajtóerővel 

lehet gyorsítani. A Donnan- és diffúziós dialízisnél ioncserélő membránokat alkalmazunk, melyek így 

töltéssel rendelkeznek. 

1.9.13.1. Ioncserélő membránok 

A különleges membránok közé tartoznak. Előállíthatók ioncserélő gyanta és filmképző polimer 

összekeverésével. Az így keletkező heterogén ioncserélő membrán elektromos ellenállása nagy, 

mechanikai szilárdsága viszont kicsi. Homogén ioncserélő membránt úgy állítunk elő, hogy polimer 

filmhez ionos csoportot illesztünk. 

Mivel az ioncserélő membránokat speciális dialíziseknél, illetve elektrodialízisnél alkalmazzuk, ezért 

az ioncserélő membránokkal szemben fontos követelmény a jó vezetőképesség és a nagy ionos 

áteresztőképesség. Ugyanakkor az egyéb membránokkal szemben támasztott követelmények itt is 

érvényesek, miszerint legyen kellően szelektív, mechanikailag szilárd, kismértékben duzzadjon és még 

ilyenkor is legyen mechanikailag szilárd. 

1.9.13.2. Donnan-dialízis 

Donnan-dialízis esetén is ioncserélő membránokat alkalmazunk. Egy kationcserélő membrán negatív 

töltésű ionokat tartalmaz. Egy ilyen kationcserélő membrán alkalmazásakor a kationok képesek 

átdiffundálni a membránon és töltéskiegyenlítésre, semlegességre törekszenek. Ha az egyik oldalon 

sav szerepel, akkor a proton jóval gyorsabban áthalad a membránon, mint bármely más kation, és így 

elektromos potenciálkülönbség lép fel, ami gyorsítja a másik oldalon lévő kation permeációját. 

Ugyanez igaz anioncserélő membrán esetére is, de ilyenkor, bázikus közeg lévén, hidroxilion a 

gyorsan áthaladó ion. Ezt a jelenséget Donnan vizsgálta és többkomponensű, több különböző kationt, 

illetve aniont tartalmazó oldat esetére is. Megállapította, hogy egytöltésű kationokra (M+, N+) beáll 

egy mindegyikre nézve azonos egyensúly, melyet a Donnan-egyenlet ír le: 
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 , (1.9.82) 

ahol M+ és N+ különböző egytöltésű kation, 0 index a betáplálásoldalt jelenti, 1 index pedig a 

permeátoldalra utal. 

Diffúziós dialízis 

Diffúziós dialízis esetében szintén töltéssel rendelkező ioncserélő membránt alkalmazunk. Ha az 

elválasztandó elegyben eltérő mozgékonyságú ionok vannak, akkor a membránon való átjutáskor, ami 

dialízis esetében diffúzióval történik, diffúziós potenciál alakul ki. Az eltérő mozgékonyság azt is 
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jelentheti, hogy az egyik ion nem képes áthaladni a membránon, tehát a membrán azt visszatartja, és 

kialakul az úgynevezett Donnan-egyensúly. Az elválasztásra ezt a jelenséget használjuk. 

1.9.13.3. Alkalmazás 

A Donnan-dialízist a 60-as években használták először kis koncentrációjú, radioaktív fémionok 

koncentrálására, melyet kationcserélő membránnal oldottak meg. 

A Donnan-dialízis még számos alkalmazást talált és talál fémionok koncentrálására. A folyamat 

általában a megfelelő pH-beállítással kontrollálható. A Donnan-dialízis és a hozzá kapcsolódó 

jelenségek napjainkban még számos kutatási és fejlesztési feladatot jelentenek. 

A diffúziós dialízist leginkább az élelmiszeriparban használják savak visszanyerésére tartósító- és 

konzervipari hulladékokból. 

A Donnan- és a diffúziós dialízissel számos érdekes és hasznos elválasztást lehet megvalósítani. Ezek 

többsége még a kutatás fázisában van. Általános előnyük azonban az, hogy a velük megvalósítható 

elválasztások úgy hatékonyak, hogy maga a membránművelet nem igényli további hajtóerő 

alkalmazását, pl. nyomáskülönbség, elektromos áram. 

1.9.14. Elektrodialízis, tüzelőanyag-cella 

1.9.14.1. Bevezetés 

Az ioncserélő membránok alkalmazásának egyik területe az elektrodialízis, melynek hajtóereje az 

elektromos potenciálkülönbség. Ha egy ionos sóoldatot elektromos potenciálkülönbség alá helyeznek, 

a kationok a katód, az anionok pedig az anód felé vándorolnak. Töltéssel nem rendelkező részecskékre 

nincs hatással az elektromos potenciálkülönbség. 

1.9.14.2. Elméleti háttér 

Elektromosan töltött ioncserélő membránok esetében szabályozni tudjuk az ionok vándorlását, 

permeációját. A kationcserélő membránok a pozitív töltésű kationokat engedik át, míg az anioncserélő 

membránok pedig az anionokat, azaz a negatív töltésű membránokat. Az 1.9.26. ábra mutat erre egy 

példát, amikor is kationcserélő membrán fix negatív töltésű csoportokkal meggátolja a negatív töltésű 

anion permeációját, de átengedi a pozitív töltésű kationt. 

 

1.9.26. ábra. Ionszelektív permeáció 

Az elektrodialízis folyamán elektromos potenciálkülönbség közé anion- és kationszelektív membrá-

nokat helyeznek váltakozó elrendezésben (1.9.27. ábra). Mindegyik anion- és kationszelektív 
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membrán egy cellapárt képez. Ionos sóoldatot táplálnak a membráncellákba, míg az elektromos 

potenciálkülönbséget pedig állandóan biztosítják. Az elektromos potenciálkülönbség hatására 

ionvándorlás következik be. A pozitív töltésű kationok áthaladnak a negatív töltésű kationszelektív 

membránon, de nem tudnak áthaladni a pozitív töltésű anionszelektív membránokon. A negatív töltésű 

anionok esetében ugyanez a helyzet, csak fordítva. Az egész folyamat eredménye az lesz, hogy az 

ionok koncentrációja minden második cellában megnő, és ahonnan „elvándoroltak”, ott pedig az 

oldószer víz megtisztul. Összességében hígabb és töményebb oldatot tartalmazó cellák alakulnak ki, 

melyek esetében a folyadékelvezetést természetesen meg kell oldani. 

Az elektródokon mindeközben pedig elektrolízis történik. Amennyiben a sóoldat egyik komponense 

szintén gázként keletkezhet az anódon, pl. nátrium-klorid-oldat kezelésekor klórgáz, akkor az ilyen 

jellegű gázképződéssel is számolni kell. 

 

1.9.27. ábra. Elektrodialízis kivitelezése 

Az elektrodialízis alkalmazásakor fontos a helyes feszültség, illetve áramsűrűség megválasztása, 

ugyanis a berendezés kapacitását növelni lehet az alkalmazott áramsűrűséggel. Az elektrodializáló 

elrendezés celláinak van egy adott ellenállása, és az áramsűrűség növelésekor van egy úgynevezett 

ohmikus szakasz, ahol az áram, illetve áramsűrűség a feszültséggel arányos. Nagyobb áramsűrűség 

több ion vándorlásához vezet. A berendezés kapacitását növelni lehet az alkalmazott áramsűrűséggel. 

Nagyobb áramsűrűség több ion vándorlásához vezet. Ezt azonban csak egy kritikus értékig lehet 

megtenni, ugyanis itt elérkezünk egy úgynevezett platóhoz, aminek oka, hogy a cellák ellenállása nő, 

és hiába próbáljuk növelni a berendezésben az áramsűrűséget. Ha mégis növeljük a feszültséget, akkor 

az áramsűrűség már nem nő, de fellép a vízbontás jelensége. 

1.9.14.3. Elektrodialízis alkalmazása 

Az elektrodialízist eredetileg víz sótalanítására dolgozták ki az Egyesült Államokban. Ugyanakkor só 

előállítására is használják ezt az elvet. A tengervizet kb. 18-20%-os sótartalomig koncentrálják, majd 

ezt követően kristályosító bepárlással állítják elő a sót. 

Az elektrodialízis alkalmazásánál nagyon kell ügyelni a lerakódásokra és az esetleges eltömődésekre, 

vízkőképződésre. Ezért az elektrodialízist csak kismértékű betöményítésre használják, ahol a sókiválás 
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még nem jelentős. Ennek ellenére szükséges a sókiválás és a vízkőkiválás ellen fokozottan védeni a 

rendszert. 

A hetvenes években áttörés volt az elektrodializáló rendszerek tervezésében és alkalmazásában az az 

elv, hogy az elektródok polaritását óránként kettő, maximum négyszer megváltoztatták. Ugyanekkor 

ügyeltek a cellákba történő adagolás és az elvétel megfelelő átállítására is. Így a lerakódásokat ki lehet 

öblíteni, mielőtt azok megkövesednek a rendszerben. Az ilyen rendszerek sokkal megbízhatóbbak, 

mint az állandó elektródpolaritással dolgozók. 

Az elektrodialízis egyre nagyobb mértékben terjed napjainkban. Nagymértékben használják sóeltávolí-

tásra és ultratiszta víz előállítására. Ugyanakkor ivóvíz tisztítására, pl. nitrát mentesítésére is hasz-

nálják. 

Újabban nagy figyelmet fordítanak az úgynevezett „bipoláris” membránokra. A bipoláris membránok 

kationcserélő és anioncserélő membránréteget egyaránt tartalmaznak. A két réteg közé egy támasztó-

réteget helyeznek. Elektromos térerő hatására a membrán a víz disszociációját segíti elő, és hidrogén, 

valamint hidroxilionok keletkeznek a membrán belsejében. Ezt a jelenséget használják ki savak és 

lúgok ionos sókból történő előállítására. 

Tüzelőanyag-cella 

Az elektrodialízis elvének és az ioncserélő membránok alkalmazásának egyik fontos területe a 

tüzelőanyag-cella vagy üzemanyagcella. A tüzelőanyag-cella elvét Schönbein fedezte fel 1838-ban. 

Az ő munkája nyomán építette meg Grove 1939-ben az első tüzelőanyag-cellát. A tüzelőanyag-cella 

reneszánszát az űrhajózással kezdte meg, és napjainkban egyre több helyen alkalmazzák és dolgozzák 

ki újabb és újabb típusait. A tüzelőanyag-cellák kémiai reakciók során valamilyen energiahordozóból 

közvetlenül elektromos energiát állítanak elő. A tüzelőanyag-cellák abban különböznek az elemektől, 

hogy az elemek lemerülésük után használhatatlanok, de a tüzelőanyag-cellák gyakorlatilag korlátlan 

ideig üzemelnek, ha ellátjuk őket tüzelőanyaggal. 

A tüzelőanyag-cella elvi vázlatát mutatja be az 1.9.28. ábra. 

 

1.9.28. ábra. Tüzelőanyag-cella vázlata 

A tüzelőanyag-cella anódból és katódból, valamint a köztük lévő elektrolitból áll. A leggyakoribb 

tüzelőanyag-cella az úgynevezett protoncsere membrános cella (Proton Exchange Membrane), ahol 

egy kationszelektív membrán választja el az elektródákat. Ennél az üzemanyag-cellánál hidrogén az 

energiahordozó, amely számos kémiai reakció során, oxigénnel egyesülve vizet képez. Eközben 

elektromos áram és hő keletkezik. A hidrogén oxigénnel történő egyesülésénél általában platina-

katalizátort alkalmazunk. A folyamat során a katalizátor jelenlétében a hidrogénmolekulák protonokra 

és elektronokra bomlanak. A protonok az elektroliton és a membránon haladnak keresztül, az 
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elektronok pedig elektromos áram formájában hasznosíthatóak. A katódon az elektronok a katalizátor 

segítségével egyesülnek a protonokkal és az oxigénnel, melynek során víz keletkezik. 

A tüzelőanyag-cella elméleti maximális termodinamikai hatásfoka magasabb, mint a Carnot-ciklusé, 

ezért fokozott kutatás tárgya, a jobb energiahordozó-hasznosítási hatásfok elérése érdekében. Ez 

elsősorban a közlekedésben jelentene áttörést. A kutatások azonban azt hozták, hogy a tüzelőanyag-

cella energiahasznosítási hatásfoka erősen lecsökken, ha nem az elméleti minimális teljesítményt, 

hanem nagyobbat szeretnénk vele elérni. Másképp, a tüzelőanyag-cella által termelt áram növelésével 

rohamosan esik az energiahasznosítási hatásfok. Ez különösen a protoncsere membrános cella 

közlekedési célú alkalmazásánál jelent nagy veszteséget, ami jelenleg nem teszi versenyképessé 

alkalmazását a hibrid autókkal szemben (Mizsey és Newson, 2001). 

A protoncsere membrános cella mellett a tüzelőanyag-cellának még számos más igen ígéretes fajtája 

van. Így pl.: 

 alkáli elektrolitos cella, 

 direkt metanol membrános cella, 

 foszforsavas cella, 

 szilárd oxidos cella. 

Ezek a tüzelőanyag-cellák részben egyszerűségük, részben magasabb üzemi hőmérsékletük miatt 

igencsak versenyképesek, mivel hő- és elektromos energia együttes előállítására is alkalmasak. Ezáltal 

közel teljes energiahordozó-hasznosítást lehet velük megvalósítani. 

1.9.15. Membrándesztilláció 

1.9.15.1. Bevezetés 

A membrándesztilláció a legfontosabb példája az úgynevezett membránkontaktorok alkalmazásának. 

A membránkontaktor a membrán olyan jellegű alkalmazása, amikor a membrán nem szabja meg a 

permeációt, mint az eddig említett esetekben, hanem csak mintegy „interface”, egy kapocs két fázis 

között. Ilyen membránkontaktor alkalmazásakor a membránon való áthaladást más jelenség, más 

paraméter szabja meg. Erre jó és fontos példa a membrándesztilláció. 

1.9.15.2. Elméleti háttér 

A membrándesztilláció kombinálja a membrántechnológiát és az elpárologtatást. Vizes oldatok 

membrándesztillációja esetén hidrofób membránokat használnak, melynek pórusain a víz áthalad a 

membrán két oldalán lévő hőmérséklet-különbség hatására. A permeálódó komponensnek nem szabad 

nedvesítenie a membránt, különben eltömi annak pórusait. A pórusoknak viszonylag kicsiknek kell 

lennie, mert a nagy pórusok könnyebben nedvesednek, mint a kisebbek. 

 

1.9.29. ábra. Membrándesztilláció sematikus rajza 
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Az 1.9.29. ábra sematikusan bemutatja a membrándesztillációt. A membrán elválasztja a meleg és a 

hideg oldalt. A permeáció gőzként/páraként a membrán pórusain át történik. A hideg oldalon 

gondoskodni kell a pára kondenzációjáról. A hőmérséklet-különbség miatt természetesen nem csak 

komponenstranszport, hanem hőtranszport is lesz. 

Ha a membrán két oldalán nincs hőmérséklet-különbség, akkor nincs komponenstranszport. A 

hőmérséklet-különbség tenziókülönbséget jelent és ezért a magasabb tenziójú, hőmérsékletű helyről az 

alacsonyabb tenziójú, hőmérsékletű helyre átmennek a pára/gőzmolekulák és ott kondenzálódnak. A 

membrándesztilláció mechanizmusa tehát három fő lépésből áll: 

 párolgás a magasabb hőmérsékletű oldalon, 

 permeáció a membránon át, 

 kondenzáció az alacsonyabb hőmérsékletű oldalon. 

A membrándesztillációban a membrán nem vesz részt aktívan a műveletben, csupán elválasztja a két 

különböző hőmérsékletű oldalt. Ezért pl. a pervaporációval ellentétben a membrándesztillációnál a 

gőz–folyadék egyensúly szabja meg az elválasztást. A gőznyomások különbségének arányában 

történik meg az elválasztás. Az illékonyabb komponens fog nagyobb mennyiségben áthaladni a 

membránon, de ugyanakkor a permeációs sebességek különbözősége is befolyásolja az elválasztást. 

Pl. etanol–víz esetében az etanol az illékonyabb és gyorsabban is halad át a membránon, de a víz is át 

fog haladni. 

Bepárlás esetén viszont, amikor is az egyik komponens nem illékony, pl. NaCl, gyakorlatilag csak a 

víz megy át a membránon. 

Mivel a membrándesztillációnál az elválasztást gyakorlatilag a gőz–folyadék egyensúlyok szabják 

meg, ezért az elválasztást nem befolyásolhatjuk. Befolyásolhatjuk viszont a megfelelő membrán 

alkalmazásával, illetve gyártásával a fluxust. Itt fontos a megfelelő pórusméret és a nedvesíthetőség, 

illetve nem-nedvesíthetőség, hidrofóbosság. 

Fontos még azt is tudomásul venni, hogy mivel a membrán két oldalán különböző a hőmérséklet, ezért 

hőtranszport is létrejön a membrán két oldala között. Jó, ha membrán jó hőszigetelő is egyben. Erre is 

gondolni kell. Ezen a jelenségen segít, ha ellenáramban áramoltatjuk a membrán két oldalán a meleg 

és hideg áramot, mert így könnyebb az állandó hőmérséklet-különbséget biztosítani, ugyanis a meleg 

oldal a párolgás miatt lehűl, a hideg oldal a kondenzáció miatt pedig melegszik. 

Szokás a hideg oldalon oldószer helyett vákuumot alkalmazni, mely növeli a membrándesztilláció 

hajtóerejét. Ez nagyban hasonlít a pervaporáció kivitelezésére, de mivel más a művelet mechanizmusa, 

ezért nem szabad összekeverni a két eljárást (Bélafiné, 2002). 

1.9.15.3. Membrándesztilláció alkalmazása 

Kb. három évtizeddel ezelőtt a membrándesztilláció komoly alternatívának kínálkozott a víz 

sómentesítése esetében azzal a reménnyel, hogy kiválthatja az energiaigényesebb bepárlást és a 

fordított ozmózist. A membrándesztilláció ugyanis alacsony, 100 °C-nál kisebb hőmérsékleten 

üzemel, gyakorlatilag 100%-os sóvisszatartás mellett. Az alacsony hőmérséklet miatt hulladék hővel, 

napenergiával vagy geotermikus hővel is üzemeltethető. 

Az ipar azonban vonakodott a membrándesztilláció ilyen területen történő alkalmazásától, mert a 

fluxus viszonylag szerény, a membránok hamar nedvesednek, eltömődnek, nem jó hőszigetelők. 

Sikerrel alkalmazzák viszont a biotechnológiában a membrándesztillációt illékony biotermékek 

fermentléből történő kinyerésénél. 

A membrángyártás fejlődésével az említett fogyatékosságokat ki lehet idővel küszöbölni, és 

szennyvizek kezelésére és sómentesítésre is alkalmazhatjuk majd a membrándesztillációt. 
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1.9.16. Folyadék membránok 

1.9.16.1. Bevezetés 

Amikor membránműveletekről beszélünk, mindig szilárd membránokra gondolunk, melyek gátat 

képeznek két oldal között. Ezeken a szilárd membránokon keresztül történik valamilyen mecha-

nizmussal a permeáció. 

Elképzelhető azonban olyan eset is, amikor folyadék vagy folyadékfilm választ el egymástól két fázist. 

Egy ilyen folyadékrétegen-folyadékfilmen történő áthaladás lényegesen gyorsabb is lehet, mint egy 

szilárd membránon át történő permeáció. Szokás a folyadékmembránok által megvalósított műveletet 

ezért „hordozó által elősegített transzportnak, illetve vivőanyagos transzportnak” is nevezni. 

Elválasztás azonban a folyadékmembránok esetében is csak akkor lesz, ha a komponensek oldhatósága 

és diffuzivitása a folyadékmembránban eltérő. 

1.9.16.2. Elméleti háttér 

A folyadékmembrán alkalmazásakor, ha azt a hagyományos folyadék-folyadék extrakcióval hasonlít-

juk össze, akkor itt egy lépésben történik meg az oda-vissza extrakció, ezért ez a művelet hatékonyabb. 

A folyadékmembránokkal történő elválasztás és különösen a fluxus jelentősen javítható, ha létezik egy 

olyan úgynevezett vivőanyag a folyadékmembránban, mely komplexet képez az áthaladó komponens-

sel. Ilyenkor a komplexnek az áthaladást követően fel kell bomlania. A komplexképződés helyett 

reverzibilis reakció is alkalmas erre a célra. 

Folyadékmembránok típusai 

Kétféle típus létezik: 

1. Rögzített folyadékmembrán, amikor a folyadékfilmet egy mikropórusos szilárd membrán 

pórusaiban rögzítjük, mely egyben a mechanikai stabilitást is biztosítja (1.9.30. ábra). A szilárd 

membrán általában hidrofób. A pórusaiban lévő folyadékmembránt a membrán két oldalán lévő 

folyadékfázis kimossa a pórusokból, és ezért a membránt sűrűn, általában 10-15 naponként 

regenerálni kell, ami gátolja használatuk elterjedését. Ígéretes lehet az ioncserélő membrán 

hordozóanyagként történő alkalmazása, ha a reagens elektromos töltéssel rendelkezik. A 

folyadékmembrán ebben az esetben az ellentétes töltésű vázszerkezethez elektrosztatikusan is 

kötődik, ezért nehezebben mosódik ki. 

 

1.9.30. ábra. Rögzített folyadékmembrán vázlatos működése 

2. Emulziós folyadékmembrán, amikor kétszeres emulziót képezünk. Először két nem elegyedő 

folyadék, pl. olaj és víz erőteljes összekeverésével emulziót képezünk. Ennek az emulziónak a 

stabilitása érdekében gyakran emulzióképzőt (felületaktív anyagot) adnak a rendszerhez. Ezután 

az így elkészített emulzióval és vízzel egy újabb emulziót képeznek. A 1.9.31. ábra mutatja a 

sematikus folyamatot. 
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1.9.31. ábra. Emulziós folyadékmembrán alkalmazásának vázlata 

Az emulziós folyadékmembrán alkalmazása számos előnnyel jár. A fajlagos anyagátadó felület kb. két 

nagyságrenddel nagyobb, mint a rögzített membránoknál. Mivel az anyagátadó felület nagy, a diffúzió 

nem gátolt, ezért a kinyerés egy nagyságrenddel gyorsabb, mint a rögzített membránoknál. Az 

emulziós folyadékmembránoknál az elválasztandó komponenst tartalmazó fázis általában vizes fázis. 

Ezért az emulzió készítéséhez valamilyen vízzel nem elegyedő anyag szükséges. Ez persze problémát 

is jelent, mert kismértékben azért lesz kölcsönös oldódás. 

Az emulzió bontása ülepítéssel nem mindig eredményes, ezért valamilyen egyéb módszert is kell 

alkalmazni, pl. centrifugálás, ultrahangos emulzióbontás, elektrosztatikus bontás. 

Az emulziós folyadékmembránokat elsősorban fémek hígvizes oldatokból történő kinyerésére 

alkalmazzák. Nukleáris hulladékok visszanyerésére is alkalmazzák újabban. Emellett alkalmazzák 

még szennyvizek szennyező komponenseinek (pl. fenol) kinyerésére is. 

Vivőanyagos transzport 

Folyadékmembránok alkalmazása esetén meggyorsíthatjuk a membránon át történő komponens-

transzportot, azaz növelhetjük a fluxust, ha úgynevezett vivőanyagot alkalmazunk. A megfelelő 

vivőanyag kiválasztása gondos feladat. A vivőanyag reverzibilis reakcióba lép a transzportálni kívánt 

komponenssel, és ezzel meggyorsítja annak áthaladását a folyadékmembránon. Ezzel egyidejűleg a 

szelektivitást is növeli. 

Ha felírunk egy általános reverzibilis reakciót, akkor: 

A+V 
 AV, (1.9.83) 

ahol A a transzportálandó komponens, 

  V vivőanyag. 

Néhány reverzibilis reakciót vivőanyagokkal mutat be az 1.9.6. táblázat. 
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1.9.6. táblázat. Példák vivőanyagos transzportra (Baker, 2004) 

A A+V 
 AV 

CO2 CO2+H2O+Na2CO3 
 2 NaHCO3 

SO2 SO2+H2O+Na2SO3 
 2 NaHCO3 

CO CO+CuCl2 
 CuCl2(CO) 

C2H4 C2H4+AgNO3 
 AgNO3(C2H4) 

Káliumionok transzportját pl. koronaéterek jelentősen felgyorsítják, szintén azzal, hogy reverzibilis 

komplexet képeznek vele. 

A vivőanyagos transzportra felírhatjuk az egyensúlyi állandót: 

 
   mm

mK
VA

AV


 , (1.9.84) 

ahol az egyensúlyi állandót a folyadékmembránban mért koncentrációval definiáljuk. Minél nagyobb 

az egyensúlyi állandó, annál magasabb lesz a membránban a fluxus. 

A membránon való átjutás azonban egy rendkívül komplex mechanizmussal történik, hiszen a 

transzportálandó komponensnek be kell oldódnia a membránba, ott komplexet kell képeznie a 

vivőanyaggal, a komplex átdiffundál a membránon, a komplex szétesik, a transzportálandó molekula 

átlép a másik fázisba, a vivőanyag visszadiffundál a forrásfázishoz. 

1.9.16.3. Folyadékmembránok alkalmazásai 

Számos alkalmazást már említettünk a membránok leírásánál. A már említett példák alapján 

megállapíthatjuk, hogy a folyadékmembránok előnyösen alkalmazhatók a környezetvédelemben, 

hiszen hígvizes oldatokból kationok (fémionok) és anionok (nitrát, bikromát) kinyerhetők. Emellett 

lehet gázok kinyerésére is alkalmazni, valamint folyékony szerves vegyületeket elválasztani. 

1.9.17. Membránreaktorok, membrán bioreaktorok 

A membránreaktor témakör még a membránműveleteknél is gyorsabban fejlődő területe a kutatás és 

fejlesztésnek. Szinte napról napra találkozunk valamelyik membránművelet és egy kémiai reaktor 

kombinálásával. Emellett persze a membrántechnika különösen fontos eszköz a biológiai reakciók 

és/vagy folyamatok megvalósításában is. Így elmondhatjuk, hogy szinte számtalan membránreaktorral 

és membrán bioreaktorral találkozhatunk. 

Ezért áttekintésünk egy messze nem teljes, csak egy rövid bepillantás ebbe a folyamatosan változó 

területbe. 

1.9.17.1. Membránreaktor 

A membránreaktorokat sokféle szempont alapján lehet csoportosítani. Ahogy a nevük is mondja, 

reaktort/reakciót és membránműveletet kombinálunk össze. Általában elmondhatjuk, hogy a 

membránreaktor lényege, hogy egy kémiai reaktorban megvalósítunk valamilyen, általában katalitikus 

reakciót, és a membránt 

 Nyersanyag-adagolásra és/vagy 

 termékelválasztásra használjuk. 
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Az 1.9.32. ábra egy lehetséges reakció- és elválasztássémát mutat be. 

 

1.9.32. ábra. Reakció és szeparáció egy membrán csőreaktorban 

Vannak olyan membránreaktorok is, ahol a membrán kontaktorként viselkedik, és kapcsolatot teremt a 

katalizátor és a reagens között. 

A membránreaktorok egyik első és jellemző alkalmazása volt a reverzibilis reakciók termékének 

kinyerése. Pl. hidrogént lehet pórusmentes fém (palládium) membránnal reakcióelegyből kinyerni 

(Mizsey et al., 1999). Erről a lehetőségről a Gázszeparáció fejezetben írtunk. Számos különböző 

membrán létezik a különböző gázok szeparációjára. Ezeket szintén a Gázszeparáció fejezetben 

említettük. 

Ugyanezt az elvet követik, amikor észteresítés termékekként keletkező vizet pervaporációval, hidrofil 

membránon át eltávolítják. 

A már említett tüzelőanyag-cella is felfogható membránreaktorként. 

A membránok heterogén katalitikus reaktorokban történő alkalmazásának egyik fontos lehetősége a 

kerámiamembránok, ezen belül a zeolitmembránok fejlődése. A zeolit ugyanis kiváló katalizátor-

hordozó is egyben. 

Reaktív desztilláció megvalósításánál is ezt az elvet követik. Nevezetesen kifejlesztettek már olyan 

kolonnatöltetet, amely egyben katalizátorhordozó is. Így a kémiai reakciót és a rektifikálással történő 

megvalósítást is megoldja ugyanaz az elem. 

A membránreaktorok egyik legújabb fejlesztése, metán szintézisgázzá történő parciális oxidációjának 

megvalósítása. Ebben a reakcióban a parciális oxidációhoz szükséges oxigén halad át a membránon, 

ahol annak másik oldalán találkozik a metánnal, és megtörténik a reakció. 

1.9.17.2. Membrán bioreaktorok 

A membránműveletek bioreaktorokban történő alkalmazása talán még szerteágazóbb, mint a 

membránreaktorok témaköre. Ugyanis a bioreaktorok nem igényelnek extrém körülményeket, hő-

mérsékletet, nyomást, és ezért a jelenleg ismert és alkalmazott membránok jóval nagyobb csoportja 

jöhet szóba egy esetleges alkalmazás esetén, hiszen a membránok többsége is érzékeny a hőmérsék-

letre, nyomásra. 

A membrán bioreaktorokat sokféleképp csoportosíthatjuk. Egy lehetséges csoportosításukat ismer-

tetjük: 

1. a membrán szeparációt végez 

 a biokatalizátort folyamatosan távolítjuk el a membrán felületéről, pl. leöblítjük, 

 a biokatalizátort elválasztjuk a membrán segítségével (a termék permeálódik, a 

katalizátor marad a reaktorban, illetve a membránegységben), 

2. a membrán szeparációt és biokatalitikus feladatot is végez 

 a biokatalizátort bejuttattuk a membrán pórusaiba, 
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 a biokatalizátort rávittük a membrán felületére, 

 a biokatalizátort gél formájában rögzítettük a membránon. 

A membrán-bioreaktorokat sikerrel alkalmazzák racém vegyületek elválasztására is. 

Néhány további példa: tej laktózmentesítése, szennyvízkezelés, etanolgyártás, keményítő hidrolízise, 

cellulóz hidrolízise, tejsav-fermentáció, zsírsavak észteresítése stb. Az itt felsorolt és a fel nem sorolt 

membrán bioreaktoroknál szinte valamennyi membránművelet alkalmazást nyer. 

A membránreaktorok és a membrán bioreaktorok áttekintő rendszerezése lehetetlen feladat, annyira 

szerteágazó és fejlődő a terület. Alkalmazásuk viszont ma már teljes létjogosultságot kapott számos 

ipari méretű technológiában a vegyi és rokonipari területeken. 

Ellenőrző kérdések 

Hogyan csoportosítjuk a membránokat? 

Hogyan alakul a különböző membránszeparációs műveletek életciklusa? 

Milyen módon adhatjuk meg a membránszeparáció fluxusát? 

Mi a különbség az ozmózis és a fordított ozmózis között? 

Hogyan számoljuk a membránok visszatartását? 

Mit jelent a mikroszűrő és ultraszűrő membránokra vonatkoztatott vágási érték? 

Hogy számolható ki a besűrítés? 

Hogyan adható meg egy adott membránra a tiszta víz áteresztő képessége? 

Mi a porozitás és a tortuozitás definíciója? 

Milyen mechanizmussal valósulhat meg a pórusos membránon keresztüli anyagtranszport? 

Mit jelent a Knudsen-diffúzió? 

Hogyan lehet kiszámolni az áthaladási együtthatót? 

Mit jelent a szeparációs faktor? Milyen specifikációban érvényes ez a pervaporációra? 

Mi a szelektivitás? 

Mit jelent a koncentráció-polarizáció? 

Mi a dead-end membránszűrés jellemzője? 

Hogyan valósíthatunk meg cross-flow áramlást? 

Mi a pervaporáció és gázszeparáció esetén alkalmazott co-flow áramlás jellemzője? 

Mit jelent a counter-flow áramlás? 

Milyen membrán kialakítások/modulok léteznek? 

Hogyan épül fel a lapmembrán modul? 

Hogyan épül fel a spiráltekercs modul? 

Mi jellemző a csőmembrán modulra? 

Hogyan épül fel a kapilláris modul? 

Mi a szitahatás? 

Hogyan írható le a mikroszűrés során fellépő anyagtranszport? 

Hol és mire alkalmazzák a mikroszűrést? 

Milyen egyenletekkel írható le az ultraszűrés során fellépő anyagtranszport? 
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Hol és mire alkalmazzák az ultraszűrést? 

Mi a nanoszűrés? 

Mi az oldódás-diffúziót leíró három lépés? 

Hogyan számolható ki a nanoszűrő membránon átáramlott víz fluxusa? 

Hogyan számolható ki a nanoszűrő membránon átáramlott só fluxusa? 

Hol és mire alkalmazzák a nanoszűrést? 

Mit jelent a hiperszűrés? 

Hogyan számolható ki a fordított ozmózis membránok visszatartása? 

Hol és mire alkalmazzák a fordított ozmózist? 

Hogyan alakul a fordított ozmózis membránok visszatartása anionokra nézve? 

Hogyan alakul a fordított ozmózis membránok visszatartása kationokra nézve? 

Hogyan lehet a fordított ozmózis membránok eltömődését szabályozni? 

 

Mikorra tehető a pervaporáció komolyabb kutatása és ipari alkalmazása? 

Mi a pervaporáció jellemző mechanizmusa? 

Miért az etanol–víz elegy elválasztásával kezdődött a pervaporáció alkalmazása? 

Milyen feladattípusra alkalmazzák a pervaporációt? 

Mi jellemzi a hidrofil pervaporációt? 

Mi jellemzi az organofil pervaporációt? 

Milyen fontos műveleti jellemzőket állapíthatunk meg a pervaporációról? 

Mi jellemző a pervaporációnál alkalmazott membránokra, és miért? 

Milyen fő alkotókból áll egy pervaporációs membrán? 

Mi dönti el, hogy a pervaporációs membrán organofil, vagy hidrofil tulajdonságú? 

Mondjon néhány pervaporációs membrán-típust, polimer anyagot! 

Miért alkalmazható a hidrofil pervaporáció azeotróp elegyek elválasztására? 

Milyen pórusméretű támasztóréteget tanácsos alkalmazni pervaporációnál, és miért? 

Miért alkalmaznak hidrofil pervaporációnál háromrétegű membránt? Milyen rétegekből áll egy ilyen 

háromrétegű membrán? 

Miben térnek el a zeolitmembránok a polimer típusúaktól? 

Milyen membránokat alkalmaznak organofil pervaporáció megvalósítására? 

Ismertesse a vákuumos pervaporációt! 

Ismertesse a hőmérséklet-különbség felhasználásával kivitelezett pervaporációt! 

Ismertesse a vivőgázzal megvalósított pervaporációt! 

Ismertesse a kondenzálható és nem elegyedő vivőanyaggal/gőzzel megvalósított pervaporációt! 

Ismertesse a kondenzálható és elegyedő vivőanyaggal megvalósított pervaporációt! 

Ismertesse a fázisszeparációval és részleges recirkulációval megvalósított pervaporációt! 

Pervaporáció kivitelezésénél miért kell folyamatosan fűtést is alkalmazni? 

Hogyan jellemezné a hibrid eljárásokat? 
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Milyen heurisztikus alapelvet követ membránműveletet is tartalmazó hibrid elválasztási 

műveletnél/eljárásnál? 

Miért szükséges a pervaporáció gyakorlatban is alkalmazható modellezése/számítása? 

Mi a pervaporáció hajtóereje? 

Rajzolja le, hogy hogyan alakul a kémiai potenciál, nyomás és aktivitási profil a membránon át 

pervaporáció esetében! 

Hogyan definiáljuk a pervaporáció fluxusát? 

Mi a szeparációs faktor? 

Mi a retenció definíciója a pervaporáció esetében? 

Mi a dúsulási tényező? 

Mi a pervaporáció szeparációs indexe? 

Mi a permeábilitás (permeance) definíciója? 

Hogy szól a Fick-egyenlet és megoldása a pervaporációra? 

Milyen fontosabb modellekkel kerülhető meg a diffúziós komponens koncentrációfüggésének 

problémája? 

Ismertesse az empirikus modellt! 

Hogy néz ki a pervaporáció elvi sémája? 

Hogyan definiáljuk a pervaporáció fluxusát a kémiai potenciál alkalmazásával? 

Hogyan alakul a kémiai potenciál, nyomás és aktivitási profil a membránon át pervaporáció esetében? 

Hogyan definiáljuk inkompresszibilis és kompresszibilis gázok esetében a kémiai potenciált? 

Hogyan definiálhatjuk Rautenbach modelljét követve a fluxust kompresszibilis gázok/gőzök esetében? 

Mi a transzportkoefficiens definíciója a Rautenbach-féle modellben? 

Miért térhetünk át a fugacitásról a nyomás használatára a Rautenbach-féle modell alkalmazásakor? 

Hogyan írjuk fel a Rautenbach-féle modellben a membrán támasztórétegének permeációját, azaz a 

permeátum fluxusát? 

Hogy írjuk le a Rautenbach-féle modellel a pervaporáció fluxusát? 

Értelmezze a 
00 kk

k

pQ

D


 dimenziómentes csoportot! 

Hogy függ a transzportkoefficiens a hőmérséklettől? 

Milyen méretű határréteg alakul ki a membrán felületén, annak alkalmazása közben? 

Mi a koncentráció-polarizáció, és hogyan hat ez a pervaporációra? 

Mi a Pèclet-szám? 

Mi a koncentráció-polarizáció-modulus? 

Mennyire jelentős a koncentráció-polarizáció hidrofil és organofil pervaporációnál? 

Miért lehet más jellegű elválasztást pervaporációval megvalósítani, mint desztillációval? 

Egy vizes azeotróp elegy hidrofil pervaporációja esetén, hogyan függ a permeátum koncentrációja a 

betáplált elegy összetételétől, pontosabban annak víztartalmától? Hasonlítsa ezt össze a desztillációra 

jellemző gőz-folyadék egyensúllyal! 

Milyen előnyökkel rendelkezik a pervaporáció a desztillációval szemben? 
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Kombinálják-e a pervaporációt más elválasztásokkal? 

Miért sorolják a pervaporációt a tiszta technológiák közé? 

Milyen hátrányokkal rendelkezik a pervaporáció? 

Mi történik, milyen jelenség áll elő, ha nagytisztaságú terméket szeretnénk pervaporációval 

előállítani? 

Hogyan határozhatjuk meg a membrán duzzadásának mértékét? 

Körülbelül mennyi ideig használnak egy pervaporációs membránt? 

Milyen típusú feladatokra használható a pervaporáció? 

Milyen célra kaphatunk ipari méretű pervaporációs berendezéseket? 

Szerves anyagok vízmentesítése során mekkora felületméretű és milyen típusú membránokat 

alkalmaznak? 

Mik az úgynevezett hibrid elválasztási eljárások? 

Milyen műveletekkel kombinálhatják a pervaporációt? 

Ismertessen elvi lehetőségeket rektifikálás és pervaporáció összekapcsolására, mint egy hibrid 

elválasztási eljárást! 

Milyen előnyökkel rendelkezik a rektifikálás-pervaporáció kapcsolat alkohol vízmentesítése esetén a 

többi kapcsolással szemben? 

Ha nagytisztaságú alkoholt szeretne folyamatos üzemben előállítani, milyen rektifikálás-pervaporáció 

kapcsolást alkalmaz? Hogy működik ez a kapcsolás? 

Rajzolja fel a rektifikálás és pervaporáció összekapcsolásának lehetőségeit! Magyarázza el ezek 

működését! 

Heteroazeotróp elegy elválasztás miben jelent eltérés a homoazetrópot képező elegy elválasztásához 

képest? 

Hogy működik a szakaszos hidrofil pervaporáció? Rajzolja fel ennek elvi felépítését! 

Kismennyiségű szerves anyag vízből történő eltávolításánál milyen gyakorlati jelentőséggel, 

alkalmazással bír? 

Milyen műveleteket alkalmazhatunk kismennyiségű szerves anyag vízből történő eltávolítására? 

Hasonlítsa össze a kismennyiségű szerves anyag vízből történő eltávolítására alkalmas lehetőségeket! 

Ismertessen példát szerves anyagok pervaporatív elválasztására! Rajzolja fel a gőz–folyadék és a 

pervaporációs elválasztási egyensúlyokat! Hogy néz ki az elválasztási technológia? 

 

Mi a gázszeparáció vagy gázpermeáció lényege? 

Mi volt a gázszeparáció első nagyléptékű alkalmazása? 

Milyen gyakorlati alkalmazásokat ismer gázszeparáció alkalmazására? 

Milyen mechanizmusokkal történhet a gázszeparáció? Hogyan függ a mechanizmus a membrán 

anyagától? 

Mitől függ a kialakult gázpermeáció mechanizmusa? Jellemezze ezeket a mechanizmusokat! Mi(k) 

lehet(nek) a gázpermeáció hajtóerei? 

Mitől függ a gázszeparáció fluxusa polimermembránok esetében? 

Gázszeparációs membránokra hogyan definiálhatjuk a membrán szelektivitását? 

Milyen mechanizmussal halad át a hidrogén a fémmembránon? Miben különleges ez? 
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Milyen ígéretes gyakorlati alkalmazási területei vannak a gázszeparációnak? 

Ismertesse a gőzszeparációt! 

 

Mi a dialízis jelensége? Mi van a dialízis esetében a membrán két oldalán? 

Milyen mechanizmussal történik a dialízis? Mi a dialízis hajtóereje? 

A kémiai potenciálok azonosságából kiindulva vezesse le a dialízis fluxusának leíró egyenletét! 

Dialízisnél mi a permeábilitási koefficiens, és hogyan számíthatjuk? 

Mi volt a dialízis egyik első ipari alkalmazása? 

Milyen membránokat alkalmaznak dialízisre? 

Milyen alkalmazásai vannak a dialízisnek? 

Hogyan lehet a dialízist gyorsítani? 

Mi a hemodialízis? Hol alkalmazzák? 

Mi a hemoszűrés? Hol alkalmazzák? 

 

Milyen típusú ioncserélő membránokat ismer? Milyen követelményeket támasztunk ezekkel szemben? 

Mi a Donnan-dialízis lényege? 

Hogy szól a Donnan-egyenlet? 

Mi a diffúziós dialízis lényege? 

Mondjon alkalmazásokat a dialízisre! 

 

Mi az elektrodialízis lényege? 

Milyen hatása van az elektrodialízisnél az elektromos potenciálkülönbség szerepe? 

Hogy működik az ionszelektív permeáció? 

Hogy működik az elektrodialízis? Rajzolja fel egy elektrodialízis alapján működő elválasztás elvi 

vázlatát! 

Elektrodialízis esetén hogy állapítjuk meg az áramsűrűséget? 

Milyen hatása van a szükségesnél kisebb vagy nagyobb áramsűrűségnek elektrodialízis esetén? 

Mondjon alkalmazásokat elektrodialízisre! 

Mi a bipoláris membrán? Mire használhatók az ilyen típusú membránok? 

 

Mi a tüzelőanyag-cella működési elve? Rajzolja le a tüzelőanyag-cellát! 

Hogy működik a protoncsere membrános cella? 

Hasonlítsa össze a tüzelőanyag-cella és a Carnot-körfolyamat hatékonyságát! 

Milyen tüzelőanyagcella-típusokat ismer? Miért előnyös, ha egy tüzelőanyag-cella magasabb 

hőmérsékleten működik, mint a protoncsere membrános cella? 

Hogy működik a membrándesztilláció? 

 

Rajzolja le a hőmérséklet és a gőznyomás profilját a membrándesztilláció esetében! 
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Mi a membrándesztilláció mechanizmusa? 

Szabad-e a permeálódó komponensnek nedvesíteni a membránt a membrán desztilláció esetén? 

Mi szabja meg az elválasztást a membrándesztillációnál? 

Hasonlítsa össze a membrándesztillációt a pervaporációval! 

Segíti-e a membrán desztillációt, ha a permeátoldalon vákuumot alkalmazunk? 

Mondjon gyakorlati alkalmazásokat a membrándesztillációra? Miért előnyös és miért hátrányos a 

membrándesztilláció ipari alkalmazása? 

 

Mi a folyadékmembránok alkalmazhatóságának a feltétele? 

Hogyan javítható a folyadékmembránok alkalmazásánál elérhető fluxus? 

Hányféle folyadékmembrán-típus létezik? 

Mi jellemzi a rögzített folyadékmembránt? Hogyan tudna rajzban bemutatni a működését? 

Milyen előnyökkel és hátrányokkal jár a rögzített folyadékmembrán alkalmazása? 

Hogyan lehet a rögzített folyadékmembrán tartósságát javítani? 

Hogy működik az emulziós folyadékmembrán? Rajzolja fel ennek vázlatos működését! 

Milyen előnyökkel és hátrányokkal jár az emulziós folyadékmembránok alkalmazása? 

Mi a felületaktív anyagok szerepe emulziós folyadékmembránok alkalmazásánál? 

Hogyan bontjuk az emulziót emulziós folyadékmembránok alkalmazásánál? 

Mire használhatjuk az emulziós folyadékmembránokat? 

Mi a vivőanyag szerepe az emulziós folyadékmembránok alkalmazásánál? 

Említsen néhány példát vivőanyagos transzportra emulziós folyadékmembránok alkalmazásánál! 

Hogyan írjuk fel vivőanyagos transzportra az egyensúlyi állandót emulziós folyadékmembránok 

alkalmazásánál? 

Hogy történik a membránon való átjutás emulziós folyadékmembránok alkalmazásánál vivőanyag 

jelenlétében? 

Milyen feladatokra alkalmazzuk a folyadékmembránokat? 

 

Milyen főbb elemekből áll egy membránreaktor? 

Mire használhatjuk a membránokat membránreaktor esetében? 

Rajzolja fel egy membrán csőreaktor működését reverzibilis reakció esetére! Mi itt a membrán 

szerepe? 

A membránműveleteket áttekintve, melyik sorolható a membránreaktorok csoportjába is? 

Miért tekinthető membránreaktornak is a tüzelőanyag-cella? 

Mire alkalmazzuk a kerámiamembránokat membránreaktorok esetében? Milyen előnnyel rendelkeznek 

ezek a polimer alapú membránokkal szemben? 

Mondjon példákat membránreaktorok ipari alkalmazására! 

Miért kedvező a bioreaktor a membránok alkalmazására nézve? 

Hogyan csoportosíthatjuk a membrán bioreaktorokat? 

Mondjon példákat membrán bioreaktorok ipari alkalmazására? 
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1.10. Számítások és tervezési gyakorlatok (Székely Edit, Vágó Emese, Farkas Tivadar) 

1.10.1. Desztilláció  

1. példa: Gőzfázis összetételének számítása nem elegyedő folyadékfázisok esetén 

Számítsa ki egy hexánból és vízből álló folyadékelegy egyensúlyi gőzfázisának összetételét 50 °C-on, 

azzal a feltétellel, hogy a hexán és a víz egymásban egyáltalán nem oldódik! A tiszta komponensek 

tenziói az Antoine-egyenlettel írhatók le: 

CT

B
Ap


0log . 

Az egyenlet A, B és C konstansai p0 [torr] és T [°C] értékre adottak. A konstansok értékei: 

 Hexán Víz 

A 6,87024 8,07131 

B 1168,72 1730,63 

C 224,21 233,426 

Megoldás 

Többkomponensű elegyek esetén a komponenseket illékonyság szerint sorban indexeljük, kezdve a 

legillékonyabbal. Tehát jelen példában az illékonyabb hexánt az 1-es indexszel, a kevésbé illékony 

vizet pedig a 2-es indexszel jelöljük. Ha nem írunk indexet, akkor az mindig a legillékonyabb 

komponensre vonatkozik. 

Mivel a komponensek egymásban egyáltalán nem oldódnak, a gőznyomást az anyagok tenzióinak 

összege adja. 

torr6,4051010 21,224C50

72,1168
87024,6

0
1

1

1
1

 





CT

B
A

p  

torr3,921010 426,233C50

630,1730
07131,8

0
2

2

2
2

 





CT

B
A

p  

Az össznyomás: 

kPa66Pa66381torr497,9torr3,92torr6,4050
2

0
1  ppP . 

A torr és a Pa közötti váltószám: 1 torr = 1 Hgmm = 133,322 Pa, azaz 760 torr = 101325 Pa = 1 atm. 

A hexán móltörtje a gőzben: 

815,0
torr497,9

torr6,405
0
1

1 
P

p
y . 

A víz móltörtje a gőzben: 

185,0815,011 12  yy . 

2. példa: A forráspont és a gőzfázis összetételének számítása nem elegyedő folyadékfázisok esetén 

Határozza meg a víz–toluol elegy forráspontját és egyensúlyi gőzösszetételét atmoszférikus nyomáson 

(P = 760 torr), feltételezve, hogy a komponensek egymásban nem oldódnak! A komponensek 

Antoine-konstansai (p0 [torr] és T [°C] értékre adottak): 
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 Víz Toluol 

A 8,07131 7,5596 

B 1730,63 1644,050 

C 233,426 233,524 

Megoldás 

A víz az illékonyabb komponens, ezért indexe 1. Ha a komponensek egymásban nem oldódnak, akkor 

a gőztér össznyomását a komponensek tenzióinak összege adja meg. Ha az elegy forr, akkor a gőztér 

össznyomása elérte a megadott atmoszférikus nyomást, azaz 760 torr. 

Különböző hőmérsékleteken kiszámítjuk az egyes komponensek tenzióját az Antoine-egyenlet 

segítségével. Hogy megkeressük azt a hőmérsékletet, ahol a két komponens tenziójának összege a 

légköri nyomással, azaz jelen esetben 760 torr-ral egyenlő, érdemes egy diagramban a 760-p0
1 és a p0

2 

értékeket ábrázolni a hőmérséklet függvényében, és megkeresni a két görbe metszéspontját. 

 

T [°C] p
0
1 [torr] p

0
2 [torr] p

0
1+p

0
2 [torr] 760-p

0
1 [torr] 

30 31,7 20,9 52,7 728,3 

40 55,2 35,4 90,6 704,8 

50 92,3 57,7 150,0 667,7 

60 149,0 90,9 239,9 611,0 

70 233,2 139,0 372,2 526,8 

80 354,5 206,9 561,5 405,5 

90 525,3 300,5 825,8 234,7 

100 760,1 426,8 1186,9 -0,1 
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1.10.1. ábra. A forráspont meghatározása két nem elegyedő folyadék atmoszférikus desztillációjánál 

(2. példa) 

Többfajta ábrázolással is megkereshető a forráspont. Az 1.10.1. ábrán látható ábrázolás azért terjedt el, 

mert így egyszerre több kétkomponensű vizes rendszernek a forráspontja is meghatározható adott 

nyomáson. 

A forráspont a diagramról leolvasva 87,7 °C. Ezen a hőmérsékleten a komponensek tenziói: 

torr9,4801010 426,233C7,87

630,1730
07131,8

0
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1

1
1
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A

p , 

torr4,2761010 524,233C7,87

050,1644
5596,7
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2

2
2

 





CT

B
A

p . 

Ellenőrizve, hogy a tenziók összege valóban kiadja-e a légköri nyomást: 

torr760torr3,757torr4,276torr9,4800
2

0
1  pp . 

A víz móltörtje a gőztérben: 

635,0
torr7,357

torr9,480
0
1

1 
P

p
y . 

A toluol móltörtje a gőzben: 

365,0635,011 12  yy . 

A feladatot pontosabban valamilyen iterációval, vagy az egyenletek átrendezésével oldhatjuk meg. A 

feladat és főleg a diagram tanulsága, hogy minden vízzel nem elegyedő, de annál magasabb forrpontú 

oldószerrel képezett elegy forrpontja 100 °C-nál alacsonyabb. Ez teszi lehetővé a vízgőz-desztillációt.  

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

30 40 50 60 70 80 90 100 

760-p0
1 

 p0
2 

P
 [

to
rr

] 

T [°C] 



1.10. Számítások és tervezési gyakorlatok 543 

© Székely Edit, Vágó Emese, Farkas Tivadar, BME www.tankonyvtar.hu 

3. példa: Folyamatos egyensúlyi desztilláció / Flash desztilláció  

Flash desztilláció során 40 mol%-os benzol–toluol elegy felét elpárologtatjuk. 

a) Milyen összetételű desztillátumot és maradékot kapunk? 

b) Az elpárologtatott elegy mennyiségét megváltoztatva mennyi lehet a desztillátum maximális 

benzoltartalma? 

c) Az elpárologtatott elegy mennyiségét megváltoztatva mennyi lehet a maradék maximális 

toluoltartalma? 

Megoldás 

a) Milyen összetételű desztillátumot és maradékot kapunk? 

Komponensmérleg: 

yVxLxF F  . 

Mivel az elegy felét párologtattuk el: 0,5·F = L = V. Ezt behelyettesítve a komponensmérlegbe, majd 

F-fel egyszerűsítve: 

FyxFyVxLxF F  5,05,0 , 

yxxF 5,05,0  . 

Figyelembe véve, hogy xF = 0,4:  

yxxF  5,05,04,0 , 

xyyx  8,08,0 . 

Ez egy egyenes egyenlete. A folyamatos egyensúlyi desztilláció folyadék és gőzfázisa egymással 

egyensúlyban van, ezért x és y között az egyensúlyi diagram adja meg a kapcsolatot. Erről kell 

leolvasnunk azt a pontot, melyre igaz, hogy xy  8,0 . Ezt legegyszerűbben úgy tehetjük meg, hogy 

megkeressük az egyensúlyi görbe és az y = 0,8-x egyenes metszéspontját (1.10.2. ábra). Az egyensúlyi 

görbét az Antoine-egyenlettel, például a Függelékben található Antoine-konstansokat felhasználva 

lehet meghatározni. Legegyszerűbb azonban az atmoszférikus nyomásra érvényes, előre előállított és a 

Függelékben megtalálható y-x diagramot használni.  
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1.10.2. ábra. Desztillátum összetételének meghatározása egyensúlyi desztillációnál (3.a példa) 

A leolvasás alapján a desztillátum összetétele: 

51,0y . 

A maradék összetétele: 

29,0x . 

b) Az elpárologtatott elegy mennyiségét megváltoztatva mennyi lehet a desztillátum maximális 

benzoltartalma? 

Ha csak minimális mennyiségű desztillátumot veszünk el, akkor a legnagyobb a desztillátum 

benzoltartama. Ez az összetétel az egyensúlyi diagramról leolvasva (1.10.3. ábra): 

62,0y . 
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1.10.3. ábra. A folyamatos egyensúlyi desztilláció határesetei: a desztillátum és maradék 

összetételének meghatározása (3. b, c példa) 

c) Az elpárologtatott elegy mennyiségét megváltoztatva mennyi lehet a maradék maximális 

toluoltartalma? 

Ha majdnem az egész elegyet átdesztilláljuk, csak minimális mennyiség marad vissza a maradékban, 

akkor lesz a legszegényebb az illékonyabb komponensben, a benzolban. Ez az összetétel az egyensúlyi 

diagramról leolvasva (1.10.3. ábra): 

22,0min x , tehát a maximális toluoltartalom: 1-0,22 = 0,78.  

4. példa: Egyszerű szakaszos desztilláció 

100 kmol 60 mol%-os benzol–toluol elegyet egyszerű szakaszos desztillációval addig desztillálunk, 

amíg a maradék összetétele 30 mol% lesz. Hány kg desztillátumot kapunk, és mekkora a 

benzoltartalma? (Oldja meg a feladatot állandó relatív illékonyság, átlagos α segítségével is!) 

 

Megoldás 

Anyagmérleg: 

DLL  10 . 

Komponensmérleg: 

DxDxLxL  1100 . 

0,00 
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A Rayleigh-egyenlet: 

 


0

1
1

0ln

x

x
xy

dx

L

L
. 

A Rayleigh-egyenlet közelítő megoldásához összetartozó x–y értékpárokra van szükség, ezeket az 

egyensúlyi diagramról vagy a forrpont-harmatpont diagramról olvashatjuk le, majd a leolvasott 

értékekből kiszámoljuk az integrálandó függvény értékeit az adott helyen és elvégezzük a numerikus 

integrálást. A trapézmódszer alkalmazását mutatjuk itt be.  

i x [-] y [-] f(x)=1/(y-x) [-] Δx [-] 

1 0,60 0,79 5,263  

2 0,55 0,75 5,000 0,05 

3 0,50 0,71 4,762 0,05 

4 0,45 0,67 4,545 0,05 

5 0,40 0,62 4,545 0,05 

6 0,35 0,57 4,545 0,05 

7 0,30 0,51 4,762 0,05 

A táblázat adatai alapján megszerkeszthető az 
xy

xf



1

)(  függvény (1.10.4. ábra). 

 

1.10.4. ábra. A Rayleigh-egyenlet megoldása grafikus / numerikus integrálással (4. példa) 
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A görbe alatti terület az integrálási tartományban numerikus integrálással, a trapézmódszer 

segítségével számítható. Minden két osztáspont között a görbe alatti területet egy trapézzal közelítjük, 

és ez alapján számítjuk a területét. Így a görbe alatti összes terület ezen trapézok területeinek összege: 
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Mivel úgy vettük fel a pontokat, hogy azok egyenlő távolságra legyenek egymástól, azaz Δxi konstans, 

az egyenlet (számolás szempontjából) egyszerűbb alakját használhatjuk: 
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A Rayleigh-egyenlet alapján: 

42,1ln
1

0 
L

L
, 

kmol17,24
kmol100
42,142,1

0
1 

ee

L
L . 

Az anyagmérleg átrendezésével a desztillátum mennyisége mólban: 

kmol75,83kmol24,17-kmol10010  LLD . 

A desztillátum összetétele a komponensmérlegből: 

0,696
kmol75,83

0,3kmol24,17-0,6kmol1001100 






D

xLxL
xD . 

A desztillátum tömege: 

  toluolDbenzolDDD MxMxDMDm  1 , 

  kg2386
kmol

kg
29696,01

kmol

kg
780,696kmol5,837 








Dm . 

Megoldás átlagos relatív illékonyság használatával 

Relatív illékonyság a desztilláció kezdetén: 

52,2
)6,01/()79,01(

6,0/79,0

)1/()1(

/
0 







xy

xy
 . 

Relatív illékonyság a desztilláció végén: 

44,2
)3,01/()51,01(

3,0/51,0

)1/()1(

/
1 







xy

xy
 . 
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Azt feltételezzük, hogy a desztilláció során a relatív illékonyság állandó. Ezt az állandó értéket α0 és 

α1 átlagával becsüljük. 

48,2
2

44,252,2

2

10 








  

Még pontosabb átlagot kapunk, ha a tartományban több ponton számoljuk ki a realtív illékonyságot és 

ezeket átlagoljuk:  

i x [-] y [-] α [-] 

1 0,60 0,79 2,44 

2 0,55 0,75 2,45 

3 0,50 0,71 2,47 

4 0,45 0,67 2,48 

5 0,40 0,62 2,49 

6 0,35 0,57 2,50 

7 0,30 0,51 2,52 

A Rayleigh-egyenlet, állandó relatív illékonyságot feltételezve: 

41,1
6,01

3,01
ln48,2

3,0

6,0
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lnln
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Az átlagos relatív illékonysággal számolt 
1

0ln
L

L
 érték kevesebb, mint 1%-ban tér el attól, amit 

numerikus integrálással kaptunk. 

A számolás menete a továbbiakban megegyezik az előbb bemutatottal. Az eredmények: 
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Dm . 

5. példa: Benzol–toluol elegy rektifikálása tányéros oszlopon 

50 kmol/h 40 mol%-os benzol–toluol elegyet folyamatos üzemű rektifikáló oszlopon, légköri nyo-

máson 92 mol%-os desztillátumra és 8 mol%-os maradékra választunk szét. A betáplálás 1:1 arányú 

folyadék–gőz elegy, helyzete optimális. 

a) Mennyi a desztillátum és a maradék mólárama? 

b) Mennyi a minimális elméleti tányérszám? 

c) Mennyi a minimális refluxarány? 

d) Hány elméleti tányérral egyenértékű oszlopra van szükség, és hová kell betáplálni a feldolgo-

zandó anyagot, ha az alkalmazott üzemi refluxarány másfélszerese a minimális 

refluxaránynak? (Az oszlopot részleges visszaforralóval szerelik.) 
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e) Hány tányért kell az üsttel egybeépített tányéros oszlopba helyezni a d) pontban leírt 

elválasztás eléréséhez, ha az átlagos oszlophatásfok 0,7? 

f) Milyen magas oszlopra van szükség, ha a tányértávolság 30 cm? 

Megoldás 

a) Mennyi a desztillátum és a maradék mólárama? 

A desztillátum és a maradék móláramát az anyag- és komponensmérleg segítségével számoljuk. 

Anyagmérleg: 

DWF  . 

Komponensmérleg: 

DwF xDxWxF  . 

Az anyagmérlegből kifejezzük D-t, és behelyettesítjük a komponensmérlegbe: 

  DwDwF xWFxWxDxWxF  . 

A maradék mólárama: 

   

h

kmol
95,30

92,008,0

92,04,0
h

kmol
50












DW

DF

xx

xxF
W . 

A desztillátum mólárama: 

h

kmol
05,19

h

kmol
95,30

h

kmol
50  WFD . 

b) Mennyi a minimális tányérszám? 

A minimális tányérszámot McCabe–Thiele-féle szerkesztéssel határozhatjuk meg (1.10.5. ábra). Az 

egyensúlyi görbe és az átló közé lépcsőket rajzolunk. A lépcsőzést az (xD; xD) koordinátájú ponttól 

kezdjük, és úgy végezzük, hogy a maradék koncentrációja (xW) az utolsó lépcsőfok alatt legyen. 
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1.10.5. ábra. Minimális tányérszám meghatározása McCabe–Thiele-féle szerkesztéssel (5. példa) 

A lépcsők száma egyenlő az adott elválasztáshoz szükséges minimális elméleti tányérszámmal: 

6min N . 

c) Mennyi a minimális refluxarány? 

A minimális refluxarányt szerkesztéssel határozzuk meg (1.10.6. ábra). Ehhez először a q-vonalat kell 

berajzolnunk az egyensúlyi diagramon. Mivel a betáplálás 50%-a folyadék, q = 0,5 (q értéke 

megegyezik a folyadék arányával a betáplálásban, amennyiben a betáplálás gőz–folyadék elegy). A q-

vonal meredeksége: 

1
15,0

5,0

1
tg 







q

q
 . 

A q-vonal az [x = xF, y = xF] pontból indul (xF = 0,4). 

Ezek után berajzoljuk a minimális reflux esetén érvényes felső munkavonalat úgy, hogy a q-vonal és 

az egyensúlyi görbe metszéspontját összekötjük az (x = xD; y = xD) ponttal. A felső munkavonal az y-

tengelyt az 
1min R

xD  helyen metszi. A tengelymetszet leolvasása után Rmin számolható. 
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10.5.6. ábra. A minimális refluxarány (Rmin) meghatározása szerkesztéssel (5.c példa) 

A leolvasott tengelymetszet: 0,31. 

1
31,0




min

D

R

x
, 

97,1
31,0

31,092,0

31,0

31,0






 D

min

x
R . 

A minimális refluxarány úgy is kiszámítható, ha a tengelymetszet helyett az egyensúlyi görbe, a 

minimiális refluxarányhoz tartozó felső munkavonal és a q-vonal metszéspontjának koordinátáit 

olvassuk le. Jelöljük a leolvasott értékeket xM-mel és yM-mel. (xM; yM) = (0,29; 0,51). A felső 

munkavonal meredeksége: 

86,1
29,051,0

51,092,0

1
min

min

min 















 MM

MD

MD

MD

xy

yx
R

xx

yx

R

R
. 

A két számolás közelítőleg megegyezik. A leolvasási bizonytalanságok miatt a tengelymetszeten 

alapuló számítás megbízhatóbb, ezzel számoljunk tovább! 

d) Hány elméleti tányérral egyenértékű oszlopra van szükség, és hová kell betáplálni a feldolgozandó 

anyagot, ha az alkalmazott üzemi refluxarány másfélszerese a minimális refluxaránynak? 

Az alkalmazott refluxarány: 

397,15,15,1 min  RR . 

A szükséges tányérszámot McCabe–Thiele-féle szerkesztéssel határozhatjuk meg (1.10.7. ábra). A 
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szerkesztés menete a következő: 

1. Berajzoljuk a felső oszloprész munkavonalát az egyensúlyi diagramra. Ezt például úgy tehetjük 

meg, hogy összekötjük az (x = xD; y = xD) pontot a felső munkavonal tengelymetszetével, az 

(x = 0; 
1


R

x
y D ) ponttal. 

23,0
13

92,0

1





R

xD  

2. Berajzoljuk a q-vonalat a feladat c) részében bemutatott módon. 

3. Berajzoljuk az alsó munkavonalat: összekötjük az (x = xW; y = xW) pontot a q-vonal és a felső 

munkavonal metszéspontjával. 

4. Lépcsőket rajzolunk az egyensúlyi görbe és a munkavonal közé. A lépcsőzést fentről kezdjük, 

és úgy végezzük, hogy az alsó munkavonal teljes egésze a lépcsők alatt legyen. (Tehát az alsó 

munkavonal nem lóghat túl a legalsó lépcsőfokon.) 

 

1.10.7. ábra. elméleti tányérszám meghatározása McCabe–Thiele-féle szerkesztéssel 

A lépcsők száma egyenlő az adott elválasztáshoz szükséges elméleti tányérok számával, esetünkben ez 

Nelm = 9. Mivel a részleges visszaforraló üst egy elméleti fokozatnak felel meg, 8 elméleti tányérnak 

megfelelő elválasztóképességű oszlopra van szükség. Az 5. és 6. tányér közé, azaz a 6. tányérra kell 

betáplálni a feldolgozandó anyagot. 

e) Hány tányért kell az üsttel egybeépített tányéros oszlopba helyezni a d) pontban leírt elválasztás 

eléréséhez, ha az átlagos oszlophatásfok 0,7? 

Mivel az üstben történő forralás megfelel egy elméleti tányéron történő elválasztásnak, 9-1=8 elméleti 

tányérnak megfelelő elválasztást kell biztosítania az oszlopnak. Tehát a szükséges tányérszám a 

0,00 

0,20 

0,40 

0,60 

0,80 

1,00 

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 

 y
 [
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tányérhatásfok figyelembevételével: 

1243,11
7,0

81elm
val 






N
N  (mindig felfelé kerekítünk). 

f) Milyen magas oszlopra van szükség, ha a tányértávolság 30 cm? 

Az oszlopmagasság: 

m6,3m3,012val  HNH . 

6. példa: Benzol–toluol elegy rektifikálása tányéros oszlopon, hőigényszámítással 

50 kmol/h 40 mol%-os benzol–toluol elegyet folyamatos üzemű rektifikáló oszlopon, légköri 

nyomáson 92 mol%-os desztillátumra és 8 mol%-os maradékra választunk szét. Az alkalmazott üzemi 

refluxarány 3. A kolonnában 15 tányér van. A betáplálás 1:1 arányú folyadék–gőz elegy, helyzete 

optimális. A számításokhoz használható a tökéletes gáztörvény! 

a) Mennyi a desztillátum és a maradék tömegárama? 

b) Mekkora a terhelési tényező értéke az oszlop tetején és az alján, ha az oszlop átmérője 1,1 m, és 

a tányérok nyomásesése 3 torr? 

c) Mennyi az óránkénti fűtőgőz (2,7 bar-os), ill. hűtővíz-szükséglet (cp,víz = 4,18 kJ/kgK), ha a 

hűtővíz 15 °C-ot melegedhet  

 1:1 arányú folyadék–gőz elegy, ill. 

 forrponti folyadék betáplálás esetén? 

Az elegy párolgáshője 30336 kJ/kmol. 

Megoldás 

a) Mennyi a desztillátum és a maradék tömegárama? 

Anyagmérleg: 

DWF  . 

Komponensmérleg: 

DwF xDxWxF  . 

A maradék anyagárama: 

   

h

kmol
95,30

92,008,0

92,04,0
h

kmol
50












DW

DF

xx

xxF
W . 

A maradék átlagos moláris tömege 

  toluolbenzol 1 MxMxM WWW  , 

 
kmol

kg
88,90

kmol

kg
9208,01

kmol

kg
7808,0 WM . 

A maradék tömegárama: 

h

kg
2813

kmol

kg
88,90

h

kmol
95,30  WW MWm . 

A desztillátum mólárama: 
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h

kmol
05,19

h

kmol
95,30

h

kmol
50  WFD . 

A desztillátum átlagos moláris tömege: 

  toluolbenzol 1 MxMxM DDD  , 

 
kmol

kg
12,79

kmol

kg
9292,01

kmol

kg
7892,0 DM . 

A desztillátum tömegárama: 

h

kg
1507

kmol

kg
12,79

h

kmol
05,19  DD MDm . 

b) Mekkora a terhelési tényező értéke az oszlop tetején és az alján, 1:1 arányú folyadék–gőz elegy, ill. 

forrponti folyadék betáplálás esetén, ha az oszlop átmérője 1,1 m, és a tányérok nyomásesése 3 torr? 

A terhelési tényező meghatározása a felső oszloprészben: 

A gőz mólárama a felső oszloprészben nem függ a betáplálás hőállapotától, csak az előírt desztillátum 

mennyiségtől és a refluxaránytól. Gőz móláram: 

   
s

mol
17,21

h

kmol
2,76

h

kmol
05,19131  DRV . 

A fejhőmérséklet a harmatpont-görbéről leolvasva (xD összetételnél): 

C82fej T . 

A gőz térfogatárama a tökéletes gáztörvénnyel számítható: 

 

s

m
617,0

Pa101325

K27382
Kmol

J
314,8

s

mol
17,21

3
felső

felső 







P

RTV

P

RTn
V

 . 

A gőz áramlási sebessége az oszlopkeresztmetszet segítségével számítható:  

  s

m
649,0

4

m1,1

s

m
616,0

4

2

3

2
oszlop

felső

oszlop

felső
felső 

D

V

A

V
v


. 

A gáztörvény alapján a gőzsűrűség: 

 
3felső,

m

kg
716,2

K27382
Kmol

J
314,8

mol

kg
07912,0Pa101325








RT

MP D
G . 

A terhelési tényező a felső oszloprészben: 

2/1

3felső,felsőfelső Pa07,1
m

kg
716,2

s

m
649,0  GvF  . 

A terhelési tényező meghatározása az alsó oszloprészben: 

A gőz mólárama az alsó oszloprészben függ a betáplálás hőállapotától.  

Ha q = 0,5: 
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s

mol
22,14

h

kmol
19,51

h

kmol
50)15,0(

h

kmol
9,761'  FqVV . 

Az üsthőmérsékletet a forrpontgörbéről olvashatjuk le, ha elhanyagoljuk a forrpont nyomásfüggését 

(xW összetételnél): 

C107üst T . 

Nyomásesés egy tányéron: 

Pa400
torr760

Pa101325
torr3torr3 P . 

A nyomás az oszlop alján: 

Pa10732515Pa400Pa1013253val0üst  NPPP . 

A gőz térfogatárama az alsó oszloprészben: 

 

s

m
419,0

Pa107325

K273107
Kmol

J
314,8

s

mol
22,14

' 3
alsó

alsó 




P

RTV

P

RTn
V

 . 

A gőz áramlási sebessége:  

  s

m
44,0

4

m1,1

s

m
419,0

4

2

3

2
oszlop

alsó

oszlop

alsó
alsó 

D

V

A

V
v


. 

A gáztörvény alapján a gőzsűrűség: 

 
3

üst
alsóG,

m

kg
087,3

K273107
Kkmol

J
8314

kmol

kg
88,90Pa107325








RT

MP W . 

A terhelési tényező az alsó oszloprészben: 

2/1

3alsóG,alsóalsó Pa773,0
m

kg
087,3

s

m
44,0  vF . 

Ha q = 1 (forrponti folyadék betáplálás): 

 
s

mol
17,21

h

kmol
2,761'  VFqVV . 

Az üsthőmérsékletet a forrpontgörbéről olvashatjuk le, ha elhanyagoljuk a forrpont nyomásfüggését 

(xW összetételnél): 

C107üst T . 

Nyomásesés egy tányéron: 

Pa400
torr760

Pa101325
torr3torr3 P . 

A nyomás az oszlop alján: 

Pa10732515Pa400Pa10132530  valüst NPPP . 
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A gőz térfogatárama az alsó oszloprészben: 

 

s

m
623,0

Pa107325

K273107
Kmol

J
314,8

s

mol
17,21

' 3
alsó

alsó 










P

TRV

P

TRn
V

 . 

A gőz áramlási sebessége:  

  s

m
66,0

4

m1,1

s

m
623,0

4

2

3

2
oszlop

alsó

oszlop

alsó
alsó 

D

V

A

V
v


. 

A gáztörvény alapján a gőzsűrűség: 

 
3

üst
alsóG,

m

kg
087,3

K273107
Kkmol

J
8314

kmol

kg
88,90Pa107325








RT

MP W . 

A terhelési tényező az alsó oszloprészben: 

2/1

3alsóG,alsóalsó Pa016,1
m

kg
087,3

s

m
66,0  vF . 

c) Mennyi az óránkénti fűtőgőz (2,7 bar-os), ill. hűtővízszükséglet (cp,víz = 4,18 kJ/(kg·K)), ha a 

hűtővíz 15°C-ot melegedhet 1:1 arányú folyadék–gőz elegy, ill. forrponti folyadék betáplálás esetén? 

A kondenzátorban elvont hő nem függ a betáplálás hőállapotától (V független q-tól), csak a 

desztillátum mennyiségétől és a refluxaránytól függ. A kondenzátorban elvont hő: 

kW2,642
mol

kJ
336,30

s

mol
17,21kond  VQ . 

Ebből a hűtővíz tömegárama: 

vízvíz,vízkond TcmQ p   , 

h

t
86,36

s

kg
24,10

K15
Kkg

kJ
4,18

kW2,642

vízvíz,

kond
víz 







Tc

Q
m

p


 . 

Az üstben V’ mennyiségű gőzt kell előállítani forrponti folyadékból forralással.  

1:1 arányú folyadék–gőz elegy betáplálása esetén q = 0,5 (a betáplálás 50%-a folyadék). Az alsó 

oszloprészben a gőzáram megegyezik a b) feladatban kiszámított értékkel. 

s

mol
22,14

h

kmol
2,51' V  

A fűtőgőzigény a hőmérlegegyenlet alapján számítható: 

GG rmVQ  'üst
 . 

Az átadott hőáram: 

kW38,431
mol

kJ
336,30

s

mol
22,14'üst  VQ . 

A 2,7 bar-os fűtőgőz párolgáshője a vízgőztáblázatból rG = 2174,205 kJ/kg. 
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h

kg
3,714

s

kg
194,0

kg

kJ
2174,205

kW38,431üst 
G

G
r

Q
m


  

Forrponti folyadék betáplálása esetén (q = 1): 

 
s

mol
16,21

h

kmol
9,761'  VFqVV . 

Az átadott hőáram: 

kW2,642
mol

kJ
336,30

s

mol
17,21'üst  VQ . 

A fűtőgőzigény: 

h

kg
4,1063

s

kg
295,0

kg

kJ
2174,205

kW2,642üst 
G

G
r

Q
m


 . 

7. példa: Izopropanol–propanol elegy rektifikálása tányéros oszlopon 

2104 kg/h 45 tömeg% izopropanol-tartalmú propanol–izopropanol elegyet folyamatos üzemű 

rektifikáló oszlopon, atmoszférikus nyomáson 90 tömeg% izopropanol, illetve 95 tömeg% propanol 

tartalmú termékekre választunk szét. A betáplálás 5% gőztartalmú folyadék–gőz elegy, helyzete 

optimális. 

A propanol és az izopropanol elegye ideális elegynek tekinthető. Az átlagos párolgáshő 40,5 kJ/mol. 

Mindkét komponens moltömege 60,1 g/mol. Az Antoine-konstansok (a nyomás Hgmm-ben, a 

hőmérséklet °C-ban helyettesítendő be):  

 Atmoszférikus 

forráspont A B C 

izopropanol 82,6 °C 8,87829 2010,33 252,636 

propanol 97,2 °C 7,75107 1441,63 198,85 

a) Mennyi a desztillátum és a maradék mólárama? 

b) Mennyi a minimális tányérszám? 

c) Mennyi a minimális refluxarány? 

d) Hány elméleti tányérral egyenértékű oszlopra van szükség, és hová kell betáplálni a 

feldolgozandó anyagot, ha az alkalmazott üzemi refluxarány 1,3-szorosa a minimális 

refluxaránynak?  

e) Hány tányért kell a részleges visszaforraló üsttel szerelt tányéros oszlopba helyezni, ha az 

átlagos tányérhatásfok 0,65? 

f) Milyen magas oszlopra van szükség, ha a tányértávolság 40 cm? 

g) Mekkora átmérőjű oszlopra van szükség, ha a terhelési tényező 1,2–1,8 Pa1/2 tartományban 

kell, hogy legyen?  

h) Mennyi hőt kell elvonni a kondenzátorban és mennyi hőt kell közölni az üstben óránként?  
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Megoldás 

Először meg kell határoznunk, hogy melyik az illékonyabb komponens, majd el kell készíteni az x-y és 

x,y-T diagramokat. Az illékonyabb komponens az, amelyiknek egy adott nyomáson alacsonyabb a 

forráspontja, tehát a megadott adatok alapján az izopropanol. Az izopropanol fog a desztillátumban 

dúsulni, a propanol pedig a maradékban. A két komponens moltömege megegyezik, hiszen izomerek, 

ezért a moltörtben kifejezett összetétel megegyezik a tömegtörtben kifejezett összetétellel. Az 

illékonyabb komponensre (az izo-propanolra) vonatkoztatva: xD = 0,9 és xW = 0,05. 

Készítsük el a a T–x–y táblázatot az Antoine-egyenletek, a Raoult- és a Dalton-törvények 

felhasználásával (hiszen ideális elegynek tekinthetjük az elegyet)!  

CCT

B
A

p 


 ][0 10]Hgmm[  

    0
2

0
2

0
1

0
2

0
121 1 pppxpxpxppP   

0
2

0
1

0
2

pp

pP
x




  

P

px

P

p
y

0
11 

  

T (°C) p1
0 (Hgmm) p2

0 (Hgmm) x y 

82,6 760,0 423,8 1,00 1,00 

84,0 807,1 450,5 0,87 0,92 

85,5 856,7 478,6 0,74 0,84 

87,0 908,9 508,1 0,63 0,75 

88,4 963,7 539,1 0,52 0,66 

89,9 1021,4 571,7 0,42 0,56 

91,4 1081,9 605,9 0,32 0,46 

92,8 1145,5 641,8 0,23 0,35 

94,3 1212,2 679,4 0,15 0,24 

95,8 1282,3 718,8 0,07 0,12 

97,2 1355,7 760,0 0,00 0,00 

a) Mennyi a desztillátum és a maradék mólárama? 

A desztillátum és a maradék móláramát az anyag- és komponensmérleg segítségével számoljuk ki. A 

feladatban a betáplálás tömegárama adott, ezért először a tömegáramot kell átszámolnunk móláramra.  

h

kmol
35

kmol

kg
1,60

h

kg
2104


F

F

M

m
F



 

Anyagmérleg: 

DWF  . 

Komponensmérleg: 

DwF xDxWxF  . 
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Az anyagmérlegből kifejezzük D-t, és behelyettesítjük a komponensmérlegbe: 

  DwDwF xWFxWxDxWxF  . 

A maradék mólárama: 

   

h

kmol
43,18

9,005,0

9,045,0
h

kmol
35












DW

DF

xx

xxF
W . 

A desztillátum mólárama: 

h

kmol
47,16

h

kmol
43,18

h

kmol
35  WFD . 

b) Mennyi a minimális tányérszám? 

A minimális tányérszámot McCabe–Thiele-féle szerkesztéssel határozhatjuk meg (1.10.8. ábra). A 

lépcsőzést fentről kezdjük, és úgy végezzük, hogy a maradék koncentrációja (xW) az utolsó lépcsőfok 

alatt legyen. 

 

1.10.8. ábra. Minimális elméleti tányérszám meghatározása 

A lépcsők száma egyenlő az adott elválasztáshoz szükséges minimális elméleti tányérszámmal: 

10elmmin, N . 

c) Mennyi a minimális refluxarány? 

A minimális refluxarányt szerkesztéssel határozzuk meg. Ehhez először a q-vonalat kell berajzolnunk 

az egyensúlyi diagramon. Mivel a betáplálás 5%-a gőz, q =1- 0,05=0,95. A q-vonal meredeksége: 
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195,0

95,0

1
tg 







q

q


 

A q-vonal az [x = xF, y = xF] pontból indul (xF = 0,4). 

Ezek után berajzoljuk az 1.10.9. ábrára a minimális reflux esetén érvényes felső munkavonalat úgy, 

hogy a q-vonal és az egyensúlyi görbe metszéspontját összekötjük az [x = xD, y = xD] ponttal. A felső 

munkavonal az y-tengelyt az 
1min R

xD  helyen metszi, meredeksége 
1min

min

R

R
. A tengelymetszet 

leolvasása vagy a meredekség meghatározása után Rmin számolható. A q-vonal és az egyensúlyi görbe 

metszéspontja a (0,44; 0,58) koordinátájú pont. Ezen a ponton halad keresztül a felső munkavonal is a 

minimális refluxarány meghatározásakor. A felső munkavonalnak még egy pontját ismerjük, ami az 

[0,9; 0,9] koordinátájú pont. A meredekség számolható: 

695,0
44,09,0

58,09,0

1min

min 





R

R
. 

Ebből Rmin értéke:  

28,2
695,01

695,0
min 


R . 

 

1.10.9. ábra. Minimális refluxarány meghatározása 

d) Hány elméleti tányérral egyenértékű oszlopra van szükség, és hová kell betáplálni a feldolgozandó 

anyagot, ha az alkalmazott üzemi refluxarány 1,3-szorosa a minimális refluxaránynak?  

Az alkalmazott refluxarány: 

328,23,13,1 min  RR . 
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A szükséges tányérszámot McCabe–Thiele-féle szerkesztéssel határozhatjuk meg. A szerkesztés 

menete a következő: 

1. Berajzoljuk a felső oszloprész munkavonalát az egyensúlyi diagramra. Ezt például úgy tehetjük 

meg, hogy összekötjük az (x = xD; y = xD) pontot a felső munkavonal tengelymetszetével. 

225,0
13

9,0

1





R

xD

 

2. Berajzoljuk a q-vonalat. 

3. Berajzoljuk az alsó munkavonalat: összekötjük az (x = xW; y = xW) pontot a q-vonal és a felső 

munkavonal metszéspontjával. 

4. Lépcsőket rajzolunk az egyensúlyi görbe és a munkavonal közé. A lépcsőzést fentről kezdjük, 

és úgy végezzük, hogy az alsó munkavonal teljes egésze a lépcsők alatt legyen. (Tehát az alsó 

munkavonal nem lóghat túl a legalsó lépcsőfokon.) 

 

1.10.10. ábra. Elméleti tányérszám meghatározása McCabe–Thiele-féle szerkesztéssel 

A lépcsők száma egyenlő az adott elválasztáshoz szükséges elméleti tányérok számával, esetünkben ez 

Nelm = 18 (1.10.10. ábra). Tehát 18 elméleti tányérral egyenértékű elválasztásra van szükség, ami 

részleges visszaforraló esetén 17, teljes visszaforraló esetén 18 elméleti tányérnyi elválasztóképességű 

oszlopot jelent. A 7. és 8. tányér közé, azaz a 8. tányérra kell betáplálni a feldolgozandó anyagot. 

e) Hány tányért kell a részleges visszaforraló üsttel szerelt tányéros oszlopba helyezni, ha az átlagos 

tányérhatásfok 0,65? 

Mivel a részleges visszaforralóüstben történő forralás megfelel egy elméleti tányéron történő 

elválasztásnak, 18-1 = 17 elméleti tányérnak megfelelő elválasztást kell biztosítania az oszlopnak. 

Tehát a szükséges tányérszám a tányérhatásfok figyelembevételével: 
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27
65,0

171elm
val 






N
N . 

f) Milyen magas oszlopra van szükség, ha a tányértávolság 40 cm? 

Az oszlopmagasság: 

m8,10m4,017  HNH val . 

g) Mekkora átmérőjű oszlopra van szükség, ha a terhelési tényező 1,2–1,8 Pa1/2 tartományban kell, 

hogy legyen? A tányérokon fellépő nyomásesést elhanyagolhatjuk.  

Pára mólárama a felső oszloprészben: 

   
s

mol
3,18

h

kmol
88,65

h

kmol
47,16131  DRV . 

A fejhőmérséklet a harmatpont-diagramról leolvasva (y = xD összetételnél): 

C5,84fej T . 

A pára térfogatárama a tökéletes gáztörvénnyel számítható: 

 

s

m
54,0

Pa101325

K15,2735,84
Kmol

J
314,8

s

mol
39,18

V 
3

felső
felső 







P

RTV

P

RTn . 

A gáztörvény alapján a gőzsűrűség: 

 
3felső,

m

kg
053,2

K15,2735,84
Kmol

J
314,8

mol

kg
0601,0Pa101325











RT

MP D
G . 

Áramlási sebesség a felső oszloprészben, ha a maximális terhelési tényező értéket vesszük figyelembe: 

s

m
26,1

m

kg
053,2

Pa8,1

3

felsőG,

max
felsö_max 



F
v . 

Az oszlop átmérője: 

m74,0

s

m
26,1

4
s

m
54,0

4

3

max felsö_

felsö
felsö_minoszlop, 











v

V
D


. 

Ha a minimális terhelési tényező értékkel számolunk: 

s

m
84,0

m

kg
053,2

Pa2,1

3

felsöG,

felsö_min

felsö_min 


F
v . 
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Az oszlop átmérője: 

m9,0

s

m
84,0

4
s

m
54,0

4

3

felsö_min

felsö
felsö_maxoszlop, 











v

V
D


. 

A gőz mólárama az alsó oszloprészben (5% gőztartalmú betáplálás 95% folyadéktartalmú, tehát 

q = 0,95): 

 
s

mol
81,17

h

kmol
35)195,0(

s

mol
3,181'  FqVV . 

Az üsthőmérséklet a forrpontdiagramról leolvasva (x = xW összetételnél): 

C8,95üst T . 

a gőz térfogatárama az oszlop alján: 

 

s

m
54,0

Pa101325

K15,2738,95
Kmol

J
314,8

s

mol
81,17

' 3
alsó

alsó 




P

RTV

P

RTn
V

 . 

A gáztörvény alapján a gőzsűrűség: 

 
3G,alsó

m

kg
985,1

K15,2738,95
Kmol

J
314,8

mol

kg
0601,0Pa101325








RT

MP W . 

Áramlási sebesség a felső oszloprészben, ha a maximális terhelési tényező értéket vesszük figyelembe: 

s

m
28,1

m

kg
985,1

Pa8,1

3

alsóG,

max
alsó_max 



F
v . 

Az oszlop minimális átmérője: 

m73,0

s

m
28,1

4
s

m
54,0

4

3

alsó_max

alsó
alsó_minoszlop, 











v

V
D


. 

Ha a minimális terhelési tényező értékkel számolunk: 

s

m
85,0

m

kg
985,1

Pa2,1

3

alsóG,

min
alsó_min 



F
v . 
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Az oszlop átmérője: 

m85,0

s

m
85,0

4
s

m
54,0

4

3

minalsó,

alsó
alsó_maxoszlop, 











v

V
D


. 

Tehát az oszlop tetején számolva 0,74 m < D < 0,9 m és az oszlop alján számolva 

0,73 m < D < 0,85 m, tehát ahhoz, hogy mind az oszlop alján, mind az oszlop tetején (elhanyagolva a 

nyomásesést!) az előírt terhelési tényező értékek között legyen az oszlop terhelése, 0,74–0,85 m 

közötti oszlopátmérőt kell választani.  

h) Mennyi hőt kell elvonni a kondenzátorban és mennyi hőt kell közölni az üstben óránként?  

Hő-mérlegegyenletek 

A kondenzátorban elvonandó hő:  

h

kJ
2668

mol

kJ
5,40

h

kmol
88,65  VQ , amit a 84,5 °C hőmérsékletű gőz lekondenzáltatásával 

kell elvonni.  

Az üstben biztosítandó hő:  

h

kJ
3,2597

mol

kJ
5,40

h

kmol
18,64'  VQ , amit a 95,8 °C hőmérsékletű gőz előllításához kell 

befektetni.   

8. példa: Ciklohexanol–fenol elegy rektifikálása 

38 kmol/h 65 mol% ciklohexanol-tartalmú ciklohexanol–fenol elegyet folyamatos üzemű rektifikáló 

oszlopon, légköri nyomáson 95 mol%-os desztillátumra és 20 mol%-os maradékra választunk szét. A 

betáplálás 124 °C. Az alkalmazott üzemi refluxarány 3. A kolonnában 15 tányér van. A számításokhoz 

használható a tökéletes gáztörvény, a Dalton- és a Raoult-törvények. Az elegy párolgáshője 

45700 kJ/kmol. A folyadékelegy fajhőjét közelítsük a ciklohexanol fajhőjével (210 J/(mol·K)). 

Az Antoine-konstansok a Függelékben megtalálhatóak.  

 atmoszférikus forráspont (°C) M (g/mol) 

ciklohexanol 161,7 94,1 

fenol 181,8 100,2 

a) Mennyi a desztillátum és a maradék tömegárama? 

b) Hányszorosa a refluxarány a minimális refluxaránynak?  

c) Mekkora a terhelési tényező értéke az oszlop tetején, ha az oszlop átmérője 1,4 m? 

d) Mennyi az óránkénti fűtőgőzszükséglet, ha a fűtőgőz hőmérséklete 15 °C-kal magasabb, mint 

az üsthőmérséklet?  

Megoldás 

Szükségünk lesz az egyensúlyi diagramra. Először meg kell határoznunk, hogy melyik az illékonyabb 

komponens, majd el kell készíteni az x-y és x,y-T diagramokat. Az illékonyabb komponens az, 

amelyiknek egy adott nyomáson alacsonyabb a forráspontja, tehát a megadott adatok alapján az 

ciklohexanol.  

Készítsük a a T–x–y táblázatot az Antoine-egyenetek, a Raoult- és a Dalton-törvények felhasználásával 

(hiszen ideális elegynek tekinthetjük az elegyet)!  
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T (°C) p1
0 (Hgmm) p2

0 (Hgmm) x y 

161,7 760,0 424,0 1,00 1,00 

163,7 803,6 450,9 0,88 0,93 

165,7 849,0 479,1 0,76 0,85 

167,7 896,1 508,8 0,65 0,76 

169,7 945,1 539,9 0,54 0,68 

171,7 995,9 572,5 0,44 0,58 

173,7 1048,7 606,7 0,35 0,48 

175,7 1103,4 642,4 0,26 0,37 

177,7 1160,1 679,9 0,17 0,25 

179,8 1218,7 719,1 0,08 0,13 

181,8 1279,4 760,0 0,00 0,00 

 

a) Mennyi a desztillátum és a maradék tömegárama? 

Anyagmérleg: 

DWF  . 

Komponensmérleg: 

DwF xDxWxF  . 

A maradék anyagárama: 

   

h

kmol
20

2,095,0

65,095,0
h

kmol
50












WD

FD

xx

xxF
W . 

A maradék átlagos moláris tömege: 

  fenololciklohexan 1 MxMxM WWW  , 

 
kmol

kg
98,98

kmol

kg
2,1002,01

kmol

kg
1,942,0 WM . 

A maradék tömegárama: 
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h

kg
1980

kmol

kg
98,98

h

kmol
20  WW MWm . 

A desztillátum mólárama: 

h

kmol
30

h

kmol
20

h

kmol
50  WFD . 

A desztillátum átlagos moláris tömege: 

  fenololciklohexan 1 MxMxM DDD  , 

 
kmol

kg
4,94

kmol

kg
2,10095,01

kmol

kg
1,9495,0 DM . 

A desztillátum tömegárama: 

h

kg
2832

kmol

kg
4,94

h

kmol
30  DD MDm . 

b) Hányszorosa a refluxarány a minimális refluxaránynak?  

 


 Ffpm TTc
q


 . 

A 65 mol% ciklohexanol-tartalmú betáplálás forráspontja 167,2 °C (lsd. táblázat), ezért:   

   
2,1

kmol

kJ
45700

1242,167
kmol

kJ
210

kmol

kJ
45700










CCTTc
q

Ffpm




. 

Ha q = 1,2, akkor a q-vonal meredeksége: 

6
12,1

2,1

1





q

q
. 
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1.10.11. ábra. Minimális refluxarány meghatározása 

Az 1.10.11. ábrán a felső munkavonal tengelymetszete 0,38. 

Rmin = 0,95/0,38 - 1 = 1,5, tehát a kétszerese a megadott refluxarány a minimális refluxaránynak.  

c) Mekkora a terhelési tényező értéke az oszlop tetején, ha az oszlop átmérője 1,4 m? 

A terhelési tényező meghatározása a felső oszloprészben 

Gőz móláram: 

   
s

mol
33,33

h

kmol
120

h

kmol
30131  DRV . 

A fejhőmérséklet a forrpontdiagramról leolvasva (xD összetételnél): 

C163fej T . 

A gőz térfogatárama a tökéletes gáztörvénnyel számítható: 

 

s

m
94,1

Pa101325

K273163
Kmol

J
314,8

s

mol
33,33

3
felső

felső 







P

RTV

P

RTn
V

 . 

A gőz áramlási sebessége az oszlopkeresztmetszet segítségével számítható:  
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  s

m
26,1

4

m4,1

s

m
94,1

4

2

3

2
oszlop

felsö

oszlop

felsö
felsö 

D

V

A

V
v


. 

A gáztörvény alapján a gőzsűrűség: 

 
3felsö,

m

kg
62,1

K273163
Kmol

J
314,8

mol

kg
0944,0Pa101325








RT

MP D
G . 

A terhelési tényező a felső oszloprészben: 

1/2

3felsö,felsöfelsö Pa6,1
m

kg
62,1

s

m
26,1  GvF  . 

d) Mennyi az óránkénti fűtőgőzszükséglet, ha a fűtőgőz hőmérséklete 15 °C-kal magasabb, mint az 

üsthőmérséklet?  

   
s

mol
55,23

h

kmol
78,84

h

kmol
3812,1

h

kmol
1201'  FqVV . 

Az átadott hőáram: 

kW1076
mol

kJ
7,45

s

mol
55,23'üst  VQ . 

Az üst hőmérséklete 176 °C, tehát a fűtőgőz hőmérséklete minimum 191 °C. Ez 12,8 bar nyomású 

fűtőgőznek fel meg (vízgőztáblázat). Ekkor a fűtőgőz párolgáshője 1973 kJ/kg.  

A fűtőgőzigény: 

h

kg
33,1963

s

kg
545,0

kg

kJ
1973

kW1076üst 
G

G
r

Q
m


 . 

9. példa: Benzol–toluol elegy rektifikálása tányéros oszlopon 

10 kmol/h 45 mol%-os benzol–toluol elegyet folyamatos üzemű rektifikáló oszlopon, légköri 

nyomáson 95 mol% benzoltartalmú desztillátumra és 97 mol% toluoltartalmú maradékra választunk 

szét. Az alkalmazott üzemi refluxarány 2. A betáplálás 20 °C-os folyadék, helyzete optimális. Az 

elegy párolgáshője 30336 kJ/kmol, fajhője 1,844 kJ/kgK. A számításokhoz használható a tökéletes 

gáztörvény. 

a) Mennyi a desztillátum és a maradék tömegárama? 

b) Hány tányért kell az üsttel egybeépített tányéros oszlopba helyezni a kívánt elválasztás 

eléréséhez, ha az átlagos oszlophatásfok 0,75? 

c) Milyen átmérőjű tányéros oszlopra van szükség, ha a terhelési tényező megengedett értéke az 

oszlop alján 1,3 Pa1/2, és a valódi tányérok nyomásesése 4 torr? 
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Megoldás 

a) Anyagmérleg: 

DWF  . 

Komponensmérleg: 

DwF DxWxFx  . 

A maradék mólárama: 

  DwF xWFWxFx  , 

   

h

kmol
435,5

95,003,0

95,045,0
h

kmol
10












Dw

DF

xx

xxF
W . 

A maradék átlagos moláris tömege: 

  toluolbenzol 1 MxMxM WWW  , 

 
kmol

kg
58,91

kmol

kg
9203,01

kmol

kg
7803,0 WM . 

A maradék tömegárama: 

h

kg
7,497

kmol

kg
58,91

h

kmol
435,5  WW MWm . 

A desztillátum mólárama: 

h

kmol
565,4

h

kmol
435,5

h

kmol
10  WFD . 

A desztillátum átlagos moláris tömege: 

  toluolbenzol 1 MxMxM DDD  , 

 
kmol

kg
7,78

kmol

kg
9295,01

kmol

kg
7895,0 DM . 

A desztillátum tömegárama: 

h

kg
3,359

kmol

kg
7,78

h

kmol
565,4  DD MDm . 

b) Hány tányért kell az üsttel egybeépített tányéros oszlopba helyezni a kívánt elválasztás eléréséhez, 

ha az átlagos oszlophatásfok 0,75? 

A szükséges tányérszámot McCabe–Thiele-féle szerkesztéssel határozhatjuk meg. Ha a betáplálás 

forrpont alatti folyadék, q értéke az alábbi képlettel számolható: 

 


pFFfp cMTT
q


1 . 

A betáplálás forrpontja az elegy forrpontdiagramjáról olvasható le a betáplált elegy összetétele alapján. 
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CT fp  5,93 . 

A betáplálás átlagos moláris tömege: 

  toluolbenzol 1 MxMxM FFF  , 

 
kmol

kg
7,85

kmol

kg
9245,01

kmol

kg
7845,0 FM . 

q értéke: 

   
383,1

kmol

kJ
30336

Kkg

kJ
844,1

kmol

kg
85,7K205,93

11 









pFFfp cMTT
q . 

A q-vonal meredeksége: 

6,3
1383,1

383,1

1
tg 







q

q
 . 

A felső munkavonal tengelymetszete: 

317,0
12

95,0

1





R

xD . 

Ezen adatok alapján megrajzolható az alsó és felső munkavonal, valamint elvégezhető a McCabe–

Thiele-féle lelépcsőzés (1.10.12. ábra). 
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1.10.12 ábra. Tányérszám meghatározása McCabe–Thiele-féle szerkesztéssel 

A szükséges elméleti tányérok száma megegyezik a lépcsők számával, azaz Nelm = 12. 

A valódi tányérok száma a tányérhatásfok segítségével számítható, figyelembe véve, hogy az elméleti 

tányérok közül egy az üst. 

1567,14
75,0

1121elm
val 









N
N  

Az oszlopban 15 tányért kell elhelyezni a kívánt elválasztás eléréséhez. 

c) Milyen átmérőjű tányéros oszlopra van szükség, ha a terhelési tényező megengedett értéke az 

oszlop alján 1,3 Pa1/2, és a valódi tányérok nyomásesése 4 torr? 

Az üsthőmérsékletet a forrpontdiagramról lehet leolvasni (xW összetételnél), ha elhanyagoljuk a 

forráspont nyomásfüggését: 

CT 109üst . 

Nyomásesés egy tányéron: 

Pa3,533
torr760

Pa101325
torr4 p . 

A nyomás az oszlop alján: 



572 Vegyipari műveletek II. Anyagátadó műveletek és kémiai reaktorok 

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

Pa10932415Pa533,3Pa3,101325val0üst  NpPP . 

Gőz móláram: 

   
s

mol
8,3

h

kmol
7,13

h

kmol
565,4121  DRV , 

 
s

mol
87,4

h

kmol
53,17

h

kmol
10)1383,1(

h

kmol
7,131'  FqVV . 

A gőz térfogatárama az alsó oszloprészben: 

 

s

m
14,0

Pa109324

K15,273109
Kmol

J
314,8

s

mol
87,4

' 3

üst

üst

üst

üstalso
also 













P

TRV

P

TRn
V

 . 

A gáztörvény alapján a gőzsűrűség: 

 
3

üst

üst
alsó,

m

kg
4,3

K273109
Kmol

J
314,8

mol

kg
0916,0Pa109324








RT

MP W
G . 

A terhelési tényezőből számítható a gőz lineáris sebessége: 

alsó,alsóalsó GvF  , 

s

m
382,0

m

kg
4,3

Pa3,1

3

alsó,

alsó
alsó 

G

F
v


. 

A gőz térfogatáramából és sebességéből számítható az oszlop átmérője: 

4

2
alsóoszlop,

alsóoszlop,

alsó

alsó



D

A
v

V
, 

m68,0

s

m
382,0

4
s

m
14,0

4

3

alsó

alsó
alsóoszlop, 








v

V
D


. 

10. példa: Benzol–toluol elegy rektifikálása töltött oszlopon 

10 kmol/h 45 mol%-os benzol–toluol elegyet folyamatos üzemű rektifikáló oszlopon 95 mol% benzol-

tartalmú desztillátumra és 97 mol% toluol tartalmú maradékra választunk szét. Az alkalmazott üzemi 

refluxarány 5. A betáplálás 20 °C-os folyadék, helyzete optimális. A kísérletileg meghatározott 

anyagátbocsátási tényező 0,34 mol/m2s, a töltet fajlagos felülete 200 m2/m3. A terhelési tényező 

megengedett értéke a fejben 1,3 Pa1/2. Az elegy párolgáshője 30336 kJ/kmol, fajhője 1,844 kJ/kgK. A 

számításokhoz használható a tökéletes gáztörvény. 

a) Mennyi a desztillátum és a maradék mólárama? 

b) Számítsa ki az alsó és felső oszloprész átviteli egységeinek magasságát!  

c) Számítsa ki az alsó és felső oszloprész átviteli egységeinek számát! 

d) Számítsa ki az oszlop magasságát! 
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Megoldás 

a) Mennyi a desztillátum és a maradék mólárama? 

Anyagmérleg: 

DWF  . 

Komponensmérleg: 

DwF xDxWxF  . 

A maradék mólárama: 

  DwF xWFxWxF  , 

   

h

kmol
435,5

95,003,0

95,045,0
h

kmol
10












Dw

DF

xx

xxF
W . 

A desztillátum mólárama: 

h

kmol
565,4

h

kmol
435,5

h

kmol
10  WFD . 

b) Számítsa ki az alsó és felső oszloprész átviteli egységeinek magasságát!  

Az átvételi egységek magasságát a következő képlettel számítjuk: 




aAK

V
y

oszlopy

felsö,HTU . 

Ehhez először meg kell állapítani a gőz móláramát, valamint az oszlop keresztmetszetét. 

A felső oszloprészben a gőzáram: 

   
s

mol
61,7

h

kmol
39,27

h

kmol
565,4151  DRV . 

Az oszlopkeresztmetszetet a terhelési tényező értékéből határozzuk meg. 

A fejhőmérsékletet a forrpont-harmatpont diagramról lehet leolvasni (y = xD összetételnél, a 

harmatpont-görbéről): 

C81fej T . 

A gőz térfogatárama a felső oszloprészben: 

 

s

m
22,0

Pa101325

K27381
Kmol

J
314,8

s

mol
61,7

3
fejfejfelsö

felsö 







P

TRV

P

RTn
V


 . 

A gáztörvény alapján a gőzsűrűség: 

fej

felsö,
RT

MP D
G  . 
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A desztillátum átlagos moláris tömege: 

   
kmol

kg
7,78

kmol

kg
9295,01

kmol

kg
7895,01 toluolbenzol  MxMxM DDD . 

Gőzsűrűség: 

 
3

fej

felsö,
m

kg
71,2

K27381
Kmol

J
314,8

mol

kg
0787,0Pa101325








RT

MP D
G . 

A terhelési tényezőből számítható a gőz lineáris sebessége: 

GvF faktor , 

s

m
79,0

m

kg
71,2

Pa3,1

3

felsö,

felsö
felsö 

G

F
v


. 

A gőz térfogatáramából és sebességéből számítható az oszlop keresztmetszete: 

2

3

felsö

felsö
oszlop m28,0

s

m
79,0

s

m
22,0


v

V
A


. 

A felső oszloprészben az átviteli egységek magassága: 




aAK

V
y

oszlopy

felsö,HTU . 

Mivel a refluxarány értéke nagy, a  nedvesítési tényező értékét lehet 1-nek venni. 

Az oszlop keresztmetszete: 

m4,0

1
m

m
200m28,0

sm

mol
34,0

s

mol
61,7

HTU

3

2
2

2

felsö, 



y . 

Az alsó oszloprészben az átviteli egység magasságának kiszámításához először meg kell határoznunk 

a q értékét. 

 
r

cMTT
q

pFFfp 
 1  

A betáplálás forrpontja az elegy forrpontdiagramjáról olvasható le a betáplálási elegy összetétele 

alapján. 

C5,93 fpT . 

A betáplálás átlagos moláris tömege: 
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  toluolbenzol 1 MxMxM FFF  , 

 
kmol

kg
7,85

kmol

kg
9245,01

kmol

kg
7845,0 FM . 

q értéke: 

   
383,1

kmol

kJ
30336

Kkg

kJ
844,1

kmol

kg
85,7K205,93

11
,











pFFFfp cMTT
q . 

Gőzáram az alsó oszloprészben: 

 
s

mol
67,8

h

kmol
22,31

h

kmol
10)1383,1(

h

kmol
39,271'  FqVV . 

Az alsó oszloprészben az átviteli egységek magassága: 

m46,0

1
m

m
200m28,0

sm

mol
34,0

s

mol
67,8

'
HTU

3

2
2

2

oszlopy

alsó, 







aAK

V
y . 

c) Számítsa ki az alsó és felső oszloprész átviteli egységeinek számát! 

Az átviteli egységek számának meghatározásához szükséges az alsó és felső oszloprész munka-

vonalának megszerkesztése.  

A q-vonal meredeksége: 

6,3
1383,1

383,1

1
tg 







q

q
 . 

A felső munkavonal tengelymetszete: 

158,0
15

95,0

1





R

xD . 

Ezen adatok alapján megrajzolható az alsó és felső munkavonal (1.10.13. ábra). 
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1.10.13. ábra. Rektifikáló oszlop alsó és felső munkavonala 

Az átviteli egységek számát az alábbi integrálok megoldásával számoljuk ki: 







D

M

xy

y yy

y
*felsöy,

d
NTU , 


 


M

W

y

xy yy

y
*alsoy,

d
NTU

, 

ahol yM az alsó és felső munkavonal metszéspontjához tartozó gőzösszetétel, ami jelen esetben 

yM = 0,53. 

A 1.10.13. ábráról leolvashatók az összetartozó y* (egyensúlyi görbéhez tartozó) és y (munkavonalhoz 

tartozó) értékek. Ezek alapján megrajzolható az  
yy

yf



*

1
 függvény, amelynek grafikus integrá-

lásával számíthatók NTUy értékei. 
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A felső oszloprészre: 

i y [-] y* [-] y*-y [-] 
yy

* 

1
 [-] 

1 iii yyΔy  [-] 

2

11

1 i

*

i

*

i

yyyy
Δy

































   [-] 

1 0,95 0,98 0,03 33,23   

2 0,90 0,96 0,06 18,00 0,05 1,281 

3 0,80 0,90 0,10 10,01 0,10 1,401 

4 0,70 0,83 0,13 7,49 0,10 0,875 

5 0,60 0,75 0,15 6,50 0,10 0,700 

6 0,53 0,69 0,16 6,34 0,07 0,449 

     összesen: 4,706 

 

Az alsó oszloprészre: 

 

i y [-] y* [-] y*-y [-] 
yy

* 

1
 [-] 

1 iii yyΔy  [-] 

2

11

1 i

*

i

*

i

yyyy
Δy

































   [-] 

1 0,53 0,69 0,16 6,34   

2 0,50 0,66 0,16 6,08 0,03 0,186 

3 0,40 0,58 0,18 5,69 0,10 0,588 

4 0,30 0,47 0,17 5,85 0,10 0,577 

5 0,20 0,35 0,15 6,88 0,10 0,637 

6 0,10 0,19 0,09 10,69 0,10 0,878 

7 0,03 0,07 0,04 26,33 0,07 1,296 

     összesen: 4,163 

 

A számított adatokból megrajzolható az y-f(y) görbe (1.10.14. ábra): 
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1.10.14. ábra. NTUy meghatározása 

A grafikus integrálást trapézmódszerrel érdemes elvégezni. Mivel jelen esetben a kiszámított értékek 

között nem minden esetben azonos az osztásköz, ezért egyik lehetőségünk, hogy minden két osztás 

közötti trapéz területét külön-külön kiszámoljuk, majd ezeket összegezzük. A fenti táblázatokban ezen 

módszer eredményei láthatók. Másik lehetőségünk, hogy az azonos osztásközökre használjuk a 

trapézmódszer egyszerűsített formáját, és az így kapott értékekhez hozzáadjuk az eltérő osztásközű 

trapézok területét. 

Az alsó és felső oszloprész átviteli egységeinek száma: 

706,4NTU felsö, y , 

173,4NTU also, y . 

d) Számítsa ki az oszlop magasságát! 

Mivel a két oszloprészben eltérő az átviteli egységek magassága, ezért a két oszloprész magasságát 

külön-külön kell kiszámolni. 

m1,88m4,0706,4HTUNTU felsöfelsö,felsö  yH  

m1,91m46,0163,4HTUNTU alsóalso,also  yH  

m3,79m1,88m91,1felsöalso  HHH  

1. feladat 

Számítsa ki egy 40 mol% benzolt és 60 mol% toluolt tartalmazó folyadékelegy egyensúlyi gőzfázi-

sának összetételét 60 °C-on! Az adott elegyre érvényes Raoult törvénye.  
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Határozza meg, hogy milyen összetételű benzol–toluol elegy forr 90 °C-on, 760 Hgmm nyomás 

mellett! Milyen ekkor az egyensúlyi gőzösszetétel? (T = 60°C, p0
1 = 391,5 torr; p0

2 = 139 torr; 

P = 240 torr; y1 = 0,6525; T = 90 °C, p0
1 = 1021 torr; p0

2 = 406,7 torr; x1 = 0,575; y1 = 0,772) 

2. feladat 

Számítsa ki a benzol–toluol elegy egyensúlyi fázisainak összetételét 760 torr nyomáson, és szerkessze 

meg a forrponti és az egyensúlyi diagramot a Raoult–Dalton-törvény alapján!  

A diagramok alapján határozza meg az 55 mol% benzolt tartalmazó elegy forráspontját, és a hozzá 

tartozó gőzösszetételt! (Tfp = 90,5°C; y = 0,75) 

3. feladat 

Ha folyamatos egyensúlyi desztillációval 100 kmol/h, 0,5 móltörtű benzol–toluol elegyet 0,4 móltörtű 

maradékig desztillálunk, mi lesz a desztillátum összetétele, valamint a desztillátum és a maradék 

mólárama? (L = 54,55 kmol/h; V = 45,45 kmol/h; y = 0,62) 

4. feladat 

Egyensúlyi desztilláció során 70 kmol/h, 42 mol% metanolt tartalmazó metanol-víz elegyet 27 mol% 

metanoltartalmú maradékig desztillálunk légköri nyomáson.  

Mi lesz a desztillátum összetétele, valamint a desztillátum és a maradék molárama? (xD,metanol = 0,58; 

V = 33,87 kmol/h; L = 36,13 kmol/h) 

Az elpárologtatott elegy mennyiségét megváltoztatva mennyi lehet a desztillátum maximális metanol-

tartalma? (ymax = 0,735) 

5. feladat 

Flash desztilláció során 18 kmol/h, 49 mol% fenolt tartalmazó fenol–víz elegyet választunk szét lég-

köri nyomáson és 193 °C-on.  

a) Mi lesz a maradék és a desztillátum összetétele, valamint a desztillátum és a maradék 

mólárama? 

b) Az elpárologtatott elegy mennyiségét megváltoztatva mennyi lehet a maradék maximális 

metakrezol-tartalma? 

(xD,fenol = 0,53; xW,fenol = 0,4; V = 12,46 kmol/h; L = 5,54 kmol/h, xD,metakrezol,max = 0,375) 

6. feladat 

Egyensúlyi desztilláció során 35 mol% hexánt tartalmazó pentán-hexán elegy 40%-át elpárologtatjuk 

légköri nyomáson. Milyen összetételű desztillátumot és maradékot kapunk? (xD,pentán = 0,79; 

xW,pentán = 0,56) 

7. feladat 

Egyszerű szakaszos desztillációval 10 kmol 50 mol%-os benzol–toluol elegyből állítunk elő 5 mol% 

benzoltartalmú maradékot. Számítsa ki, hogy ehhez hány mól anyagot kell ledesztillálnunk, mennyi a 

desztillátum és a maradék tömege, és milyen a desztillátum összetétele! 

(ln(L0/L1) = 2,81; L1 = 0,6 kmol; D = 9,4 kmol; Dx  = 0,529; m1 = 54,8 kg; mD = 795 kg) 
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8. feladat 

60 mol%-os toluoltartalmú benzol–toluol elegyet légköri nyomáson egyszerű szakaszos desztillációval 

addig desztilláljuk, míg 903,2 kg 12 mol% benzolt tartalmazó maradékot kapunk. Milyen tömegű 

desztillátum keletkezett, és mi az összetétele?  

(L1 = 10 kmol; L0 = 44,8 kmol; D = 34,8 kmol; Dx  = 0,48; mD = 2968 kg) 

9. feladat 

65 kmol 55 mol%-os fenoltartalmú fenol-metakrezol elegyet légköri nyomáson egyszerű szakaszos 

desztillációval addig desztilláljuk, míg 75 mol% metakrezolt tartalmazó maradékot kapunk. Mennyi 

desztillátum keletkezett, és mi az összetétele?  

(L1 = 6,52 kmol; D = 58,48 kmol; Dx  = 0,58) 

10. feladat 

50 mol% metanol–víz elegyet rektifikálunk 95 mol% metanoltartalmú desztillátumra és 95 mol% 

víztartalmú maradékra, atmoszférikus nyomáson. A betáplálás forrponti folyadék.  

a) Határozza meg a minimális refluxarányt! 

b) McCabe–Thiele-szerkesztéssel határozza meg a minimális tányérszámot! 

c) Hány elméleti tányérra van szükség, és hányadik elméleti tányérra kell betáplálni, ha a 

rektifikálást R = 1 refluxaránnyal végezzük? 

(xD/(Rmin+1) = 0,62; Rmin = 0,53; Nmin = 5; Nelm = 8; Nbetáplálás = 5) 

11. feladat 

8500 kg/h 50 mol%-os benzol–toluol elegyet kell folyamatos rektifikálással szétválasztani úgy, hogy a 

maradék benzoltartalma 0,05 móltört, a desztillátumé pedig 0,95 móltört legyen. A refluxarány R = 3. 

Az elegy párolgáshője 30336 kJ/kmol, fajhője: 1,844 kJ/kgK. 

a) Mennyi a desztillátum, ill. a maradék tömegárama? 

b) Hány elméleti tányérra van szükség, és melyikre kell táplálni, hogy az előírt elválasztást elérjük, 

ha a betáplálás 

c) forrponti folyadék, 

d) 20 °C-os folyadék, 

e) 30%-os gőz–folyadék elegy? 

f) Hány valódi tányérra van szükség, ha a betáplálás 20 °C-os folyadék, és az átlagos tányér-

hatásfok 75%? 

g) Mekkora átmérőjű oszlopra van szükség 20 °C-os betáplálás esetén, ha az átlagos 

tányérhatásfok 66%, a valódi tányérok nyomásesése 4 torr, és a terhelési tényező megengedett 

értéke az oszlop alján 1,4 Pa1/2? 

h) Mennyi az óránkénti fűtőgőz-, ill. hűtővízszükséglet, ha a fűtőgőz 2,25 bar nyomású, a hűtővíz 

20 °C-os, és 20 °C-ot melegedhet, és a betáplálás 1:1 arányú folyadék–gőz elegy? 

(F = 100 kmol/h; W = 50 kmol/h; D = 50 kmol/h; Wm


 = 4565 kg/h; Dm


 = 3935 kg/h; q(fp) = 1; Nelm 

(fp) = 9; q(20°C) = 1,372; Nelm (20°C) = 9; q(30%) = 0,3; Nelm (30%) = 10; Nval = 10,66 ≈ 11; Tüst = 108°C; 

Püst = 107191 Pa; V = 200 kmol/h; V’ = 237,3 kmol/h; ρG,alsó = 3,09 kg/m3; valsó = 0,8 m/s; 
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Doszlop = 1,76 m; V = 200 kmol/h; kondQ


 = 1685 kW; víztőhűm


 = 72,6 t/h; V’ = 150 kmol/h; 
alóvisszaforrQ



 = 1264 kW; rG = 2191,371 kJ/kg; zgőm


 = 2,08 t/h) 

12. feladat 

Egy rektifikáló berendezésben 50 mol%-os benzol–toluol elegyet desztillálunk. A desztillálás 

követelményei: xD = 95 mol% benzol, xM = 7 mol% benzol. A berendezés működéséhez a következő 

adatok állnak rendelkezésre: a refluxarány R = 3; a táplálás forrponti folyadék. A reflux teljes 

kondenzálásból származik.  

a) 100 kmol/h táplálási áram esetén mekkora lesz a maradék és desztillátum tömegáram?  

b) A szétválasztáshoz hány elméleti tányér szükséges? 

c) Melyik elméleti tányérra kell betáplálni? 

(D = 48,86 kmol/h = 3530 kg/h; W = 51,14 kmol/h = 4655 kg/h; Nelm = 9; Nbetáplálás = 5) 

13. feladat 

80 kmol/h 47 mol%-os metanol–víz elegyet légköri nyomáson működő folyamatos rektifikáló 

oszlopba vezetve 90 mol%-os desztillátumot és 7 mol%-os maradékot kapunk. A betáplálás 60%-os 

gőz–folyadék elegy. Az üstre épített oszlop 8 tányért tartalmaz, átmérője 1,5 m, az alkalmazott 

refluxarány R = 4. 

a) Mekkora a termékek tömegárama és tömegszázalékban kifejezett összetétele? 

b) Az alkalmazott refluxarány hányszorosa a minimálisnak? 

c) Mekkora az oszlop átlagos hatásfoka? 

d) Mekkora az F terhelési tényező az oszlop tetején és az oszlop alján, ha a tányérok nyomásesését 

elhanyagoljuk? A számításhoz használható a tökéletes gáztörvény. 

(D = 38,55 kmol/h ; 1180 /Dm kg h ; W = 41,45 kmol/h ; 787 /Wm kg h ; xD,metanol = 94 m/m%; 

xW,metanol = 12 m/m%; Rmin = 0,73; R/Rmin = 5,47; Nelm = 5 (1 elméleti tányér az üst); hatásfok = 0,5 ; 

V = 192,75 kmol/h; Tüst = 95,5°C; vG,üst = 0,764 m/s; ρG,üst  = 0,628 kg/m3; Füst  = 0,605 Pa1/2; 

V’ = 160,75 kmol/h; Tfej = 66,6°C; vG,fej = 0,844 m/s; ρG,fej = 1,098 kg/m3; Ffej = 0,885 Pa1/2) 

14. feladat 

60 kmol/h pentán–hexán elegyet választunk szét. Az elegy pentántartalma 40 mol%. Folyamatos 

rektifikálással a pentántartalom 90%-át kell kinyernünk 96 mol% tisztaságban. 

a) Mekkora a termékek mólárama? 

b) Mennyi a minimális tányérszám? 

c) A minimális refluxarány 1,5-szeresével dolgozva hány elméleti tányérral egyenértékű oszlopra 

van szükség és hová kell betáplálni a feldolgozandó anyagot, ha a betáplálás forrponti folyadék? 

(D = 22,5 kmol/h; W = 37,5 kmol/h; Nmin = 6; Rmin = 1,13; R = 1,7; Nelm = 11; Nbetáplálás = 6) 

15. feladat 

75 mol/h 62 mol%-os metanol-víz elegyet választunk szét folyamatos rektifikálással. 92 mol% 

tisztaságú fejterméket és 5 mol% tisztaságú fenékterméket kell előállítanunk. A betáplálás 29 °C-os 

folyadék. A refluxarány 2,5. Az elegy átlagos párolgáshője 37132 kJ/kmol, fajhője 3,15 kJ/kgK. A 

számításhoz használható a tökéletes gáztörvény. 
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a) Milyen magas oszlopra van szükség, ha a tányérok hatásfoka átlagosan 0,75, és a tányértávolság 

10 cm? 

b) Milyen átmérőjű oszlopra van szükség, ha a terhelési tényező megengedett értéke az oszlop 

tetején 1 Pa1/2? 

(Nelm = 5; Nvalódi = 6; Hoszlop = 60 cm; Tfp,fej = 66°C, ρG,fej = 1,11 kg/m
3
; vG,fej = 0,95 m/s; 

Aoszlop,fej = 0,373 m2; Doszlop,fej = 0,69 m) 

16. feladat 

20 kmol/h 52 mol% hexánt tartalmazó pentán–hexán elegyet választunk szét folyamatos rektifiká-

lással. A desztillátum legfeljebb 5% hexánt, a fenéktermék legfeljebb 6% pentánt tartalmazhat. A 

betáplálás 29 °C-os folyadék. A refluxarány 1,7. Az elegy átlagos párolgáshője 37132 kJ/kmol, fajhője 

2,36 kJ/kgK. A számításhoz használható a tökéletes gáztörvény. 

a) Mennyi a termékek mólárama? 

b) Mennyi a minimális tányérszám? 

c) Mennyi a terhelési tényező értéke a fejben és a fenékben, ha az oszlop átmérője 0,9 m? 

d) Mennyi hűtővízre és légköri nyomású fűtőgőzre van szükség, ha a hűtővíz 15 °C-ot 

melegedhet? 

(D = 35,39 kmol/h; W = 39,61 kmol/h; Nmin = 6; q = 1,1; Tfp,fej = 49°C, ρG,fej = 2,86 kg/m3; 

V = 95,56 kmol/h = 0,675 m3/s; vG,fej = 0,6 m/s; Ffej = 1 Pa1/2; Tfp,fenék = 66°C, ρG,fenék = 3,06 kg/m3; 

V’ = 103,06 kmol/h = 0,796 m3/s; vG,fenék = 0,8 m/s; F,fenék = 1,4 Pa1/2; 

rkondenzátoQ


 = 3,55·106 kJ/h; 

rG = 2256,685 kJ/kg; zgőm


 = 1,57 t/h; alóvisszaforrQ


 = 3,83·106 kJ/h; víztőhűm


 = 6,1 t/h) 

17. feladat 

5 kmol/h 40 mol% fenolt tartalmazó fenol-metakrezol elegy szétválasztása során 6 mol% tisztaságú 

termékeket kell előállítanunk. A folyamatos rektifikálás során a betáplálás 1:1 arányú folyadék–gőz 

elegy, a refluxarány 6,5. A számításhoz használható a tökéletes gáztörvény. 

a) Mennyi a termékek tömegárama, és tömegtörtben kifejezett fenoltartalma? 

b) Hány elméleti tányérra van szükség az elválasztáshoz, és a betáplálást hányadik tányérra kell 

vezetni? 

c) Hány valódi tányérra van szükség, ha a tányérok átlagos hatásfoka 0,8? 

d) Milyen magas oszlopra van szükség, ha a tányértávolság 35 cm? 

e) Mekkora legyen az oszlop átmérője, ha a terhelési tényező maximális értéke az oszlop alján 

1,1 Pa1/2? 

(D = 1,93 kmol/h = 183 kg/h; W = 3,07 kmol/h = 329 kg/h; xD,fenol = 93,17 m/m%; 

xW,fenol = 5,26 m/m%; Nelm = 15; Nbetáplálás = 9; Nvalódi = 18; Hoszlop = 6,3 m; Tfp,fenék = 201°C, 

ρG,fenék = 2,44 kg/m3; vG,fenék = 0,74 m/s; Aoszlop,fenék = 0,184 m2; Doszlop,fenék= 0,484 m) 

18. feladat 

120 kmol/h 50 mol%-os benzol–toluol elegyet választunk szét folyamatos rektifikálással. A betáplálás 

20 °C-os folyadék, a refluxarány 3,2. A fejtermékben legalább 96 mol% benzolnak, a fenéktermékben 

legalább 95 mol% toluolnak kell lennie. Az elegy átlagos párolgáshője 32060 kJ/kmol, fajhője 

1,8 kJ/kgK. A számításhoz használható a tökéletes gáztörvény.  

a) Mennyi a termékek mólárama? 

b) Mekkora a tányérok hatásfoka, ha az oszlopban 10 valódi tányér van? 
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c) Mennyi hűtővízre és 1,7 bar túlnyomású fűtőgőzre van szükség, ha a hűtővíz 20 °C-ot 

melegedhet? 

(D = 59,34 kmol/h; W = 60,66 kmol/h; q = 1,34; Nelm = 9; η = 0,7; V = 249,23 kmol/h; rkondenzátoQ


 = 8·10
6
 kJ/h; rG = 2174,205 kJ/kg;  zgőm



 = 3,68 t/h; V’ = 290,03 kmol/h; alóvisszaforrQ


 = 9,3·10
6
 kJ/h; 

víztőhűm


 = 111 t/h;) 

19. feladat 

90 kmol/h 60 mol% vizet tartalmazó metanol–víz elegyet választunk szét. Folyamatos rektifikálással a 

metanol 95%-át kell kinyernünk 90 mol%-os tisztaságban. A betáplálás 60% folyadékot tartalmazó 

folyadék–gőz elegy. A refluxarány 3. Az elegy átlagos párolgáshője 36440 kJ/kmol. A számításhoz 

használható a tökéletes gáztörvény.  

a) Mennyi a minimális tányérszám? 

b) Mennyi hűtővízre és 120 °C-os fűtőgőzre van szükség, ha a hűtővíz 15 °C-ot melegedhet? 

c) Mekkora legyen az oszlopátmérő, ha a terhelési tényező maximális értéke a fejben 1,2 Pa1/2? 

(Nmin = 4; D = 38 kmol/h; W = 52 kmol/h; xw,metanol = 3,46 mol%; V = 219,56 kmol/h; rkondenzátoQ


 = 8·106 kJ/h; rG = 2202,675 kJ/kg; zgőm


 = 3,63 t/h; V’ = 167,56 kmol/h; alóvisszaforrQ


 = 6,1·106 kJ/h; 

víztőhűm


 = 97,4 t/h; Tfp,fej = 67°C, ρG,fej = 1,1 kg/m3; vG,fej = 1,14 m/s; Aoszlop,fej = 1,03 m2; 

Doszlop,fej = 1,145 m) 

20. feladat 

Töltött oszlopban 1 kmol/h 40 mol% fenolt tartalmazó fenol–metakrezol elegyet kell szétválasztani 

90 mol% fenolra és 92 mol% krezolra. A refluxarány 7. A betáplálás 80%-os folydék–gőz elegy, 

helyzete optimális. Kísérleti adatokból az anyagátbocsátási tényező 0,59 mol/m2s. Az oszlop átmérője 

23,4 cm, a töltet fajlagos felülete 200 m2/m3. A terhelési tényező megengedett értéke az oszlop tetején 

1,2 Pa1/2. Számítsa ki az alsó és felső oszloprész átviteli egységeinek számát és magasságát! Milyen 

magas oszlopra van szükség?  

(D = 0,39 kmol/h; V = 0,87 mol/s; Tfej = 183,5°C; ρG,felső = 2,55 kg/m3; vfelső = 0,75 m/s; 

Aoszlop = 0,043 m2; HTUy,felső = 0,17 m; V’ = 0,81 mol/s; HTUy,alsó = 0,16 m; NTUy,felső = 6,928; 

NTUy,alsó = 5,661, Hfelső = 1,1 m; Halsó = 0,79 m; H = 1,89 m) 

21. feladat 

5 kmol/h 45 mol% vizet tartalmazó metanol–víz elegyet választunk szét töltött oszlopban. A fej- és a 

fenéktermékre is 95 mol%-os tisztasági követelmény van előírva. A refluxarány 6, a betáplálás 

forrponton történik. Az oszlop átmérője 0,4 m, a töltet fajlagos felülete 200 m2/m3. Kísérleti adatokból 

az anyagátbocsátási tényező 0,43 mol/m2s. 

a) Számítsa ki az alsó és felső oszloprész átviteli egységeinek számát és magasságát! 

b) Számítsa ki az oszlop magasságát! 

(NTUfelső = 4,36; NTUalsó = 1,86; D = 2,22 kmol/h; V = 15,56 kmol/h; HTUfelső = 0,4 m; 

V’ = 15,56 kmol/h; HTUalsó = 0,4 m, Hoszlop,felső = 1,74 m; Hoszlop,alsó = 0,74 m; Hoszlop = 2,48 m) 
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22. feladat 

2 kmol/h 40 mol% hexánt tartalmazó pentán–hexán elegyet kell elválasztanunk töltött oszlopban 

folyamatos rektifikálással. A desztillátumban 5 mol%, a fenéktermékben 90 mol% hexán van. A 

refluxarány 5,8, a betáplálás 1:1 arányú gőz–folyadék elegy. Az oszlop átmérője 0,3 m, a töltet 

fajlagos felülete 200 m
2
/m

3
. Kísérleti adatokból az anyagátbocsátási tényező 0,4 mol/m

2
s. 

a) Számítsa ki az alsó és felső oszloprész átviteli egységeinek számát és magasságát! 

b) Számítsa ki az oszlop magasságát! 

(NTUfelső = 3,59; NTUalsó = 2,32; D = 1,18 kmol/h; V = 8 kmol/h; HTUfelső = 0,4 m; V’ = 7 kmol/h; 

HTUalsó = 0,34 m, Hoszlop,felső = 1,41 m; Hoszlop,alsó = 0,94 m; Hoszlop = 2,32 m) 

23. feladat 

Töltött oszlopú rektifikálással 400 mol/h 50 mol% összetételű fenol–metakrezol elegyet választunk 

szét. A desztillátumban 90 mol%, a fenéktermékben 5 mol% fenol van. A refluxarány 5, a betáplálás 

forrponti folyadék. Az oszlop átmérője 15 cm, a töltet fajlagos felülete 200 m2/m3. Az oszlop 

magassága 1,7 m, a betáplálás a töltet aljától 1 m-re történik. Számítsa ki az alsó és felső oszloprész 

átviteli egységeinek magasságát! 

(NTUfelső = 6,78; NTUalsó = 8,71; D = 2,22 kmol/h; HTUfelső = 0,1 m; HTUalsó = 0,11 m) 

1.10.2. Abszorpció 

1. példa: SO2 abszorbciója vízben, töltött abszorberben  

1,6 tf% SO2-ot tartalmazó levegő SO2-tartalmát tiszta vízben abszorbeáltatjuk, 1 bar nyomáson 20 °C-

on. A víz és a SO2 között lejátszódó egyensúlyra vezető reakció az anyagátadás sebességére nincs 

számottevő hatással, tehát elhanyagolható. A teljes gázáram G = 223,2 kmol/h, a folyadékáram 

L = 7920 kmol/h. A kilépő levegő SO2 tartalma 0,4 tf% lehet. 

Az abszorber hőmérsékletén y = 40·x egyensúlyi összefüggés érvényes. 

a) Mekkora a minimális folyadékarány? 

b) Hány elméleti tányért tartalmazzon az abszorber? 

c) A feladatot töltött oszlopon végezzük. Milyen átmérőjű oszlopra lesz szükség, ha Intalox-nyereg 

töltetet használunk? 

d) A töltet Intalox-nyereg. Milyen magas töltött abszorber szükséges? A kísérleti adatok szerint 

sm

kmol
0449,0

3 
 aKG . 

Megoldás: 

a) Mind a gáz-, mind pedig a folyadékfázis SO2-ra nézve hígnak tekinthető. A teljes anyagmérlegből a 

SO2 koncentrációja a kilépő vízben: 

)()( 0111 xxLyyG nn   , 

)0(kmol/h7920)004,0016,0(kmol/h2,223 1  nx , 

xn+1 = 0,000338. 

Az abszorbeált SO2 mennyisége: 

kmol/h68,2)004,0016,0(kmol/h2,223)( 11   yyG n . 

A belépő gázzal egyensúlyt tartó SO2-koncentráció a kilépő folyadékban: 
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b) Az üzemi folyadékarány, 
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Az elméleti tányérok száma: 
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c) A feladatot töltött oszlopon végezzük. Milyen átmérőjű oszlopra lesz szükség, ha Intalox-nyereg 

töltetet használunk? 

A folyadékfázist tiszta víznek tekinthetjük. 

h

kg
142560

h

kmol
7920

kmol

kg
18 Lm  

3kg/m1000L , sPa10 3  
L  

A gázfázis átlagmóltömege: 

kmol

kg
6,28

kmol

kg
64016,0

kmol

kg
28984,0 M  

és 

h

kg
5,6385

kmol

kg
6,28

h

kmol
2,223 Gm . 

A gáz sűrűsége a tökéletes gáztörvény felhasználásával: 

3

5

kg/m174,1

K293
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08314,0
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Válasszunk 75 mm átmérőjű Intalox-nyerget, Ft = 22 
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=0,765. 
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1.10.15. ábra. Általánosított nyomásesés-diagram töltött oszlopokhoz (Norton, 1971. alapján) 
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Az oszlop átmérője: 
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Ellenőrizzük a töltetméret és az oszlopátmérő arányát: 

3,16
mm75

mm1220
 >8, tehát megfelelő. 
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d) A töltet Intalox-nyereg. Milyen magas töltött abszorber szükséges? A kísérleti adatok szerint 

sm

kmol
0449,0

3 
 aKG . 

SO2-ra nézve híg a gázelegy, ezért az egyensúlyi összefüggés origón átmenő egyenes. 
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Az (NTU)G értékét a következő képlet felhasználásával is kiszámíthatjuk: 
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Ha az egyensúlyi összefüggés egyenes (nem feltétlenül origón átmenő), az (y-y*) hajtóerő az abszorber 

végeinél lévő hajtóerők segítségével a következő lineáris összefüggéssel adható meg: 
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A fenti kifejezést az 1.2.43 egyenletbe helyettesítve és integrálva: 
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a hajtóerők logaritmikus középértéke. 
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Az abszorber magassága: 
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m45,418,177,3)NTU()HTU(  GGH . 

2. példa: Ammónia abszorpciója vízben 

Ammóniát abszorbeáltatunk tiszta vízben, 101,3 kPa nyomáson, 20 °C-on. A víz és az NH3 között 

lejátszódó egyensúlyra vezető reakció az anyagátadás sebességére nincs számottevő hatással, tehát 

elhanyagolható. A gázfázis levegő és ammónia elegye, az NH3 koncentrációja 10 tf%. A fázishatár-

felületen az NH3 parciális nyomása 2,26 kPa. A víz főtömegében az oldott NH3 koncentrációja 1 

tömeg%. Az abszorbeálódó NH3 fajlagos mólárama 0,05 kmol/m2h. Határozzuk meg az átbocsátási 

tényező és az átadási tényezők értékeit. A megoldáshoz szükséges az NH3–víz egyensúlyi diagram 

(1.10.16. ábra) használata. 

Megoldás 
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mol

mol
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Az egyensúlyi diagramról az YF-hez tartozó 
OH

NH

2

3

mol

mol
03,0FX , 

továbbá  
levegő

NH*

mol

mol
007,0 3Y  és 

levegő

NH*

mol

mol
114,0 3X . 

 

1.10.16. ábra. Az ammónia megoszlása levegő és víz között 

Az anyagátbocsátási tényező értékei: 
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Az anyagátadási tényezők értékei: 

A folyadékfázisra: 
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A gázfázisra: 
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G , mólarányban megadott koncentrációkkal felírva. 

Az anyagátadási tényező számértéke függ attól, hogy a koncentrációt milyen egységben fejezzük ki. 

Ha móltörtekkel számolunk:  
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és térfogatra vonatkoztatott koncentrációval:  
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parciális nyomással megadott koncentrációval kifejezve:  
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Számítsuk ki az anyagátbocsátási tényezők értékeit az anyagátadási tényezők értékeiből az alábbi 

egyenlet szerint: 

LGG
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Hasonlóan X koncentrációkkal, az alábbi egyenlet szerint: 
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Mint látható, az egyensúlyi összefüggés nem egyenes, így m1 ≠ m2. 

Az eltérés az egyenestől kismértékű. Nagyobb eltérés esetén pontosabb eredményt kapunk, ha m1 és 

m2 helyett az egyensúlyi vonalhoz az (XF; YF) pontban érintőt szerkesztünk, s ennek iránytangensével 

számolunk. 

1. feladat 

1000 m3/h 1,5 bar nyomású, 5 °C-os 20 tf%-os butadiént tartalmazó gázelegyből a butadiént 

petróleummal nyeletik el. A kilépő gáz 3 g/m3 butadiént tartalmazhat. A belépő abszorbens butadién-

tartalma 0,2 tömeg%, a kilépő abszorbensé 3 tömeg%. Az abszorpció hőfejlődéssel jár: 305 kJ/kg 

butadién. Kiszámítandó az abszorbensszükséglet kg-ban és a hűtéssel elvonandó hőmennyiség, ha az 

abszorbensben a hőmérsékletet 5 °C-on akarjuk tartani. A butadién móltömege 54 g/mol. (24500 kg/h, 

215940 kJ/h) 

2. feladat 

Gázelegy pentántartalmát mosóolajjal végzett abszorpcióval távolítják el. 

Számítsa ki a szükséges tányérszámot buborékoltató abszorber esetén, ha az eredetileg 2 tf% (mol%) 

pentántartalom 95%-át kell kinyerni. Tiszta mosóolajat táplálnak be, a fajlagos abszorbens fogyasztás 

0,122 kmol/kmol és a tányérhatásfok 67%. A fázisegyensúly az y = 0,06·x összefüggés írja le. (N = 5) 
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3. feladat 

Határozzuk meg, hogy minimálisan mennyi szükséges a 224 g/mol móltömegű folyékony abszor-

bensből ahhoz, hogy 1000 m3/h (normál állapotú) gázelegyből teljesen elnyelje a propánt és a butánt. 

A gáz propántartalma 15, butántartalma 10 tf%. Az abszorbensben a hőmérséklet 30 °C, az abszolút 

nyomás pedig 294 kPa. A propán és a bután oldhatóságára az abszorbensben a Raoult-törvény 

érvényes. A propán tenziója 30 °C-on 981 kPa, a bután tenziója 30 °C-on 265 kPa. (propán elnye-

letéshez:  min. 142 kmol/h, bután elnyeletéséhez min. 36,1 kmol/h) 

4. feladat 

425 m3/h 15 tf% SO2-ot, 1,6 tf% O2-t és 79 tf% N2-t tartalmazó gázból ellenáramú töltelékes 

toronyban 9000 kg/h vízmennyiséggel gyakorlatilag teljesen ki kell mosni a SO2-ot. A hőmérséklet 21 

°C, a nyomás 1 bar. A töltött abszorbensben 25 mm-es kerámia Raschig-gyűrűket használunk. 

Határozzuk meg a szükséges toronyátmérőt, ha a nyomásesés 400 Pa/m töltetréteg. ( 73,0 , 

3

2

m
m195a ). (D = 0,536 m) 

5. feladat 

20 tf%-os klórtartamú levegőből a klórt vizes abszorpcióval akarjuk eltávolítani, 20 °C-on és 1 bar 

nyomáson működő töltött oszlopon. A távozó levegő klórtartalma maximum 1 tf% lehet. A belépő gáz 

mennyisége 100 kmol/h. 

Egyensúlyi adatok 20 °C-on: 

X 0,0001 0,00015 0,0002 0,00025 0,0003 0,00045 0,0005 

Y 0,006 0,012 0,024 0,04 0,06 0,132 0,197 

a) Mennyi a minimális vízszükséglet (kg/h)? (846720 kg/h) 

b) Ha a vízfelhasználás a minimális kétszerese, hány átviteli egységre van szükség a feladat 

elvégzéséhez? ((NTU)G = 3,7) 

6. feladat 

3600 kg/(m2·h) mennyiségű 10 tf% (mol%) ammóniatartalmú levegőből vizes abszoprcióval vonják ki 

az ammónia 99,5 tf%-át. 

Méretezzen atmoszférikus nyomású tányéros és töltött abszorbert, ha a berendezés 20 °C-on működik 

és a levegő-ammónia-víz rendszer egyensúlyi adatai: 















víz

NH

mol

mol
3X  

0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 















levegő

NH

mol

mol
3Y  

0 0,015 0,032 0,05 0,07 0,095 0,115 

A méretezésnél a maximális 20 tf%-kal nagyobb abszorbensfogyasztással számoljon! (Kísérletek 

alapján az átlagos tányérhatásfok 55%, HTUG = 0,3 m.) (H = 4 m, D = 1,31 m) 

7. feladat 

3 tf% CO2-ot tartalmazó levegő CO2-tartalmának 97%-át kell kimosni vízzel, 1 bar nyomáson, 15 °C-

on. A műveleti tartományban az egyensúlyi összefüggés: Y = 1,75 X. A belépő gáz térfogatárama 

8500 m3/h. A kolonna átmérője 75 cm, benne 5 cm átmérőjű Raschig-gyűrűk. 
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a) Mennyi a minimális vízszükséglet? (587,8 kmol/h) 

b) Mennyi a CO2 maximális elérhető koncentrációja a vízben? (0,01766 kmol CO2/kmol H2O) 

c) Hány elméleti tányérra van szükség, ha a folyadék/gáz arány 40%-kal nagyobb a minimálisnál? 

Mennyi a vízszükséglet? (N = 7,5; L = 822,9  kmol/h) 

d) Milyen magas oszlopra van szükség, ha KGa = 150 
sm

mol
3 

? (H = 12,8 m) 

8. feladat 

Levegő acetontartalmát töltött abszorberen kívánjuk kimosni izoterm körülmények között, 15 °C-on és 

1 bar nyomáson. A levegő 3 tf% acetont tartalmaz, s az acetontartalom 95%-át kívánjuk kinyerni. 

Abszorbensként tiszta vizet használunk. A gáz térfogatárama 200 m3/h, a gáz megengedett legnagyobb 

lineáris sebessége az üres oszlopkeresztmetszetre vonatkoztatva 0,7 m/s. Az egyensúlyi összefüggés 

mólviszony-koncentrációkkal kifejezve Y = 1,75·X. 

a) Ha a vízfogyasztás a minimálisnál 40%-kal nagyobb, mekkora a kilépő vízben az aceton 

koncentrációja? (0,0126 mol aceton/mol víz) 

b) Ha az átlagos térfogati anyagátbocsátási tényező értéke KGa = 100 
sm

mol
3 

, milyen átmérőjű és 

magasságú töltött oszlopra van szükség? (D = 0,318 m, H = 2,1 m) 

9. feladat 

2 tf% NH3 tartalmú levegőből az NH3 90%-át tiszta vízzel kívánjuk kimosni 20 °C-on, 1 bar 

nyomáson egy töltött abszorpciós oszlopban. Az oszlopba beérkező gázáram 1170 
hm

kg
2 

, a víz 1170 

hm

kg
2 

. Anyagátadási mérésekből KG = 0,13 
y)(sm

mol


, 25 mm átmérőjű kerámia Raschig-tölteten. 

a) Milyen magas abszorberre van szükség? (H = 1,5 m) 

b) Ha az NH3 98%-át akarjuk kinyerni, mennyi a minimális fajlagos vízszükséglet? (527 kg/m2h) 

(Egyensúlyi adatok az 1.10.16. ábrán találhatóak.) 

10. feladat 

Folyamatos szárítóberendezésből 1000 m3/h 40 °C-os 1 bar nyomású 5 tf% metanoltartalmú levegőt 

szívnak el, melyet vizes mosással oldószermentesítenek. A napi veszteség nem lehet több 1 tonnánál. 

Az oldószer-visszanyerés akkor gazdaságos, ha a távozó metanol–víz elegy legalább 4 mol%-os. A 

metanol egyensúlyi parciális nyomása 5 mol%-os vizes oldat felett 33,3 mbar. 

a) Adja meg az oldószer-regenerálóba menő elegy mennyiségét (kg/h)! (8424,5 kg/h) 

b) Hány % a metanolveszteség? (6,7 %) 

c) A feladat megoldható-e 12 tányéros  3/1hatásfok  már meglévő kolonnával? (igen) 

d) A tányérszerkezet cseréjével a hatásfok 50%-ra javítható. Azonos terhelés esetén mekkora lesz a 

távozó vízben a metanol koncentrációja? Hány % a metanolveszteség? (4,4 tf%, 1,26 %) 
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1.10.3. Extrakció 

1. példa: Egyfokozatú extrakció, ismert megoszlási hányados mellett. Víz–aceton–metil-n-butil-keton 

rendszer  

100 kg 25 tömeg% acetont tartalmazó vizes oldatot extrahálunk metil-n-butil-ketonnal. A megoszlási 

hányados 1,67. Mekkora az extrahálószer-igény, ha 3 kg acetonveszteséget engedünk meg?  

Megoldás 

Komponensmérleg:  

11110000 ymxmymxm ERER  . 

Ismert megoszlási hányados (m) és acetonmentes extrahálószer esetén: 

111100 xmmxmxm ERR  . 

Felhasználva, hogy a veszteség 3 kg: 

 kg311xmR kg 223kg-0,25kg 100110011  xmxmxmm RRE  

és: kg 22
kg3kg3

1

111

1

1 
R

EE

R m
mmxmm

m
x , 

11

1

1 39,439,4
kg367,1

kg 22

kg3

kg 22
RE

R

E mm
mm

m






 . 

Feltételezve, hogy a víz és a metil-n-butil-keton egymásban elhanyagolható mértékben oldódnak:  

    kg 78kg 3kg 251001 11100  RRR mxmxm , 

kg 42,34239,4 11  RE mm , 

0385,0
kg 78

kg 3

1

11
1 

R

R

m

xm
x , 

0642,00385,067,111  xmy , 

    kg 43,3200,0642-0kg 42,3421 110  ymm EE . 

2. példa: Ellenáramú extrakció két megoszló komponenssel, állandó megoszlási hányados mellett 

100 dm3/h A oldószer 1 kg/m3 C1 és 0,25 kg/m3 C2 hatóanyagot tartalmaz. Az oldatot ellenáramban, 5 

fokozatban extraháljuk 0,5 m3/h B oldószerrel. A megoszlási hányados értéke állandónak tekinthető. A 

CI megoszlási hányadosa mI = 0,5, a CII megoszlási hányadosa mII = 2,0.  

a) Mi lesz a raffinátum és az extraktum összetétele? Sikerül-e szétválasztani a CI és a CII 

komponenst egymástól? 

b)  Mi lesz a raffinátum és az extraktum összetétele, ha az extrahálószer térfogatáramát 0,08 m3/h-

ra csökkentjük? Az a) vagy a b) esetben hatékonyabb az elválasztás?  

Megoldás 

a) Mi lesz a raffinátum és az extraktum összetétele? Sikerül-e szétválasztani a C1 és a C2 komponenst 

egymástól? 

A részesítőhányados, avagy extrakciós tényező: 
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Azaz mindkét komponens az extraktumban dúsul.  

Az ötfokozatú ellenáramú extrakció után a C1 mennyisége a raffinátumban, ha az extrahálószer tiszta 

oldószer:  

1

1
1

0,
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n

I

I
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E

E

x

x
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Térfogatra vonatkoztatott koncentráció felhasználásával hasonlóképpen felírható az egyenlet:  
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A CI komponens tömegárama a raffinátumban:  

h

kg
000617,0

m

kg
00617,0

h

m
1,0

3

3

,,  RNIRRNI cVm  . 

Az extraktumban (mivel a folyadékarány állandó):  

   
33,0,1,1,,0,

m

kg
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m

kg
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R
EIEIENIRIR cc

V
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 . 

A CII komponens tömegárama az extraktumban:  

h

kg
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m
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h

m
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3

3

1,1,  EIEEI cVm  . 

A megoldás menete a CII komponensre hasonló:  
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A CI komponens tömegárama a raffinátumban:  

h

kg
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m

kg
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h

m
1,0 7

3

6
3

,,
  RNIIRRNII cVm  . 

Az extraktumban (mivel a folyadékarány állandó):  
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6
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A CII komponens tömegárama az extraktumban:  
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b) Mi lesz a raffinátum és az extraktum összetétele, ha az extrahálószer térfogatáramát 0,08 m3/h-ra 

csökkentjük? Az a) vagy a b) esetben hatékonyabb az elválasztás?  

 

A részesítőhányados, avagy extrakciós tényező: 

4,05,0

h
m1,0

h
m08,0

3

3

1

1

1
1 




 m

V

V

cV

cV
E

R

E

RR

EE








, 

6,12

h
m1,0

h
m08,0

3

3

2 



 II

R

E

RIIR

EIIE m
V

V

cV

cV
E 






. 

Azaz a CI komponens a raffinátumban, a CII komponens az extraktumban dúsul.  

Az ötfokozatú ellenáramú extrakció után a CI mennyisége a raffinátumban, ha az extrahálószer tiszta 

oldószer:  
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A CI komponens tömegárama a raffinátumban: 

h

kg
06,0

m

kg
6,0

h

m
1,0

3

3

,,  RNIRRNI cVm  . 

Az extraktumban (mivel a folyadékarány állandó): 

   
33,0,1,1,,0,

m

kg
0795,0

m

kg
6,0125,1  RNIRI
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R
EIEIENIRIR cc

V
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 . 

A CI komponens tömegárama az extraktumban: 

h

kg
0064,0

m

kg
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h

m
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3

3
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A megoldás menete a CII komponensre hasonló: 
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A CII komponens tömegárama a raffinátumban: 

h

kg
00385,0

m

kg
0095,0

h

m
1,0

3

3

,,  RNIIRRNII cVm  . 

Az extraktumban (mivel a folyadékarány állandó): 
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33,0,1,1,,0,

m

kg
048,0

m

kg
00385,025,025,1  NIIII

E

R
EIIIIENIIRIIR cc

V

V
ccVcVcV 


 . 

A CII komponens tömegárama az extraktumban: 

h

kg
00385,0

m

kg
048,0

h

m
08,0

3

3

1,1,  EIIEEII cVm  . 

Összefoglalva: 

 a) pont, 0,5 m3/h 

extrahálószer áram 

b) pont, 0,08 m3/h 

extrahálószer áram 

CI koncentrációja az 

extraktumban (kg/m3) 

0,199 0,0795 

CII koncentrációja az 

extraktumban (kg/m3) 

0,05 0,048 

CI koncentrációja a 

raffinátumban (kg/m3) 

0,00617 0,6 

CII koncentrációja a 

raffinátumban (kg/m3) 

2,25·10-6 0,0095 

CI tömegárama az 

extraktumban (kg/m3) 

0,099 0,00636 

CII tömegárama az 

extraktumban (kg/m
3
) 

0,025 0,00384 

CI tömegárama a 

raffinátumban (kg/m3) 

0,000617 0,06 

CII tömegárama a 

raffinátumban (kg/m3) 

2,25·10-7 0,00095 

CI/CII extraktum 

(kg/kg) 

0,000365 0,0158 

CI/CII raffinátum 

(kg/kg) 

0,2516 0,6 

Az ereményeket összevetve azt lehet elmondani, hogy a kisebb extrahálószer-mennyiség esetén a CI 

vegyület a raffinátumban dúsul, a CII vegyület pedig az extraktumban, tehát a két vegyületet nagyobb 

mértékben lehet egymástól elválasztani, mint a nagyobb extrahálószer-arány mellett. Nagy 

extrahálószer/raffinátum arány mellett mindkét komponens átkerül az extraktumfázisba, a két 

komponens egymástól való elválasztása kevésbé hatékony. 

3. példa: Fenol kinyerés vízből szén-tetrakloriddal 

1500 cm3 vizes oldatból, ami 2,5 g/dm3 fenolt tartalmaz, a fenol 85%-át ki akarjuk nyerni szén-

tetraklorid extrahálószerrel. A vízben, illetve a szén-tetrakloridban mérhető egyensúlyi fenolkon-

centrációkat az alábbi táblázatban gyűjtöttük össze: 

cx (g fenol/dm3 víz) 0,375 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 

cy (g fenol/dm3 CCl4) 0,14 0,2 0,45 0,9 1,55 2,55 
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a) Mennyi oldószer szükséges egyszeri kirázás esetén? 

b) Hányszor extraháljunk, ha egy-egy kirázásnál 2–2 dm3 szén-tetrakloridot használunk? 

Megoldás 

a) Mennyi oldószer szükséges egyszeri kirázás esetén? 

A megoszló komponensre általánosan a következő anyagmérleg írható fel: 

11110000 ymxmymxm ERER  , 

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). 

Mivel az x és y adatok nem ismertek (bár a fázisok sűrűségének ismeretében ki lehetne számítani a cx 

és a cy koncentrációk térfogatra vonatkoztatott koncentrációkból), célszerű az egyenletet átalakítani:  

11110000 yExRyExR cVcVcVcV   

formára, ahol V az adott fázis térfogatát jelenti.  

Mivel az oldószerek csak kismértékben oldódnak egymásban, továbbá nincs hőmérséklet-változás sem 

és a megoszló anyag koncentrációja kicsi (híg oldatok), a fázisok aránya (f) állandó marad: 

(Figyelem! Az így definiált fázisarány számszerűleg eltér a tömegarányokkal definiált fázisaránytól!) 

konstans.
1

1

0

0 
R

E

R

E

V

V

V

V
f  

1100 yxyx cfcfcc   

Az adatok alapján számoljuk ki, hogy állandó-e a megoszlási hányados! 

cx (g fenol/dm3 víz) 0,375 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 

cy (g fenol/dm3 CCl4) 0,14 0,2 0,45 0,9 1,55 2,55 

m (cy/cx) 0,373 0,4 0,45 0,6 0,775 1,02 

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 koncentrációt az 

extraktumban a mérlegegyenletből: 

0101 )(
1

xxxy ccc
f

c  ). 

A kapott összefüggés egy egyenes egyenlete (munkavonal), amely átmegy a    0;5,2; 00 yx cc  pon-

ton és metszi az egyensúlyi görbét a   375,085,01 01  xx cc  ponton. A munkavonal meredeksége 

(-
f

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

meg. 

Az egyensúlyi adatok között éppen rendelkezésre áll a 375,01 xc , az ehhez tartozó 14,01 yc  érték-

pár, ezért a munkavonal meredekségét egyszerűen kiszámolhatjuk:  
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cc
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33
00 dm8,22dm5,12,15  RE VfV . 

b) Hányszor extraháljunk, ha egy-egy kirázásnál 2-2 dm
3
 szén-tetrakloridot használunk? 

Többszöri szakaszos extrakció esetén a lépcsőszerkesztést n -szer megismételjük. Mivel az extrak-

cióhoz tiszta oldószert használunk, a szerkesztést az alapvonalról indulva végezzük az 1.10.17. ábrán 

látható módon. A munkavonalak egymással párhuzamosak, 33,1f . A szerkesztésből n = 4 adódik.  

 

1.10.17. ábra. Lépcsőszerkesztés többszöri szakaszos extrakció esetén 

4. példa: Ecetsav egyszeri extrakciója vízből izopropil-éterrel 

100 kg 30% ecetsavat tartalmazó ecetsav-víz oldatot izopropil-éterrel egyszer extrahálunk. Az 

egyensúlyi fázisok összetétele 20 °C-on (tömeg%-ban):  

Vizes fázis Izopropil-éteres fázis 

víz ecetsav izopropil-éter víz ecetsav Izopropil-éter 

98,1 0,69 1,2 0,5 0,18 99,3 

97,1 1,41 1,5 0,7 0,37 98,9 

95,5 2,89 1,6 0,8 0,79 98,4 

91,7 6,42 1,9 1,0 1,93 97,1 

84,4 13,30 2,3 1,9 4,82 93,3 

71,1 25,5 3,4 3,9 11,4 84,7 

58,9 36,7 4,4 6,9 21,6 71,5 

45,1 44,3 10,6 10,8 31,1 58,1 

37,1 46,4 16,5 15,1 36,2 48,7 
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a) Határozzuk meg a raffinátum és az extraktum mennyiségét és összetételét, ha 120 kg izopropil-

étert használunk! 

b) Mennyi a minimális extrahálószer-mennyiség?  

c) Ha a raffinátum 10% ecetsavat tartalmazhat, mennyi extrahálószert használjunk?  

Megoldás 

a) Határozzuk meg a raffinátum és az extraktum mennyiségét és összetételét, ha 120 kg izopropil-étert 

használunk! 

A feltételezett homogén elegy- (mixtúra-) pont összetétele: 

136,0
kg220

0kg1203,0kg100

00

0000 








ER

ER
M

mm

ymxm
x  az átlagos ecetsavtartalom, 

 és 120 kg/220 kg = 0,545 az átlagos izopropil-éter-tartalom, azaz (1-0,136-0,545) = 0,319 az átlagos  

víztartalom. Az egyensúlyi adatokból megszerkesztett háromszögdiagramon az xM ponton áthaladó 

egyensúlyi vonal két végpontja adja meg az extraktum és a raffinátum összetételét, a mérlegszabályból 

pedig meghatározható a fázisok mennyisége is (1.10.18. ábra). 

 

1.10.18 ábra. A víz–ecetsav–izopropil-éter rendszer háromszögdiagramja 20 °C-on és a szerkesztés  

A leolvasott adatok: x1 = 0,215, y1 = 0,085. 

  kg6,133
085,0215,0

136,0215,0
kg220

11

1
001 











yx

xx
mmm M

REE  

  kg871001  ERER mmmm  

b) Mennyi a minimális extrahálószer-mennyiség?  

A minimális extrahálószer mennyiséget úgy tudjuk meghatározni, hogy az R0 pontot összekötjük a B 

ponttal, és ahol ez az egyenes elmetszi a fázishatárgörbét, az a mixtúrapont adja meg a minimális 

oldószerarányt. Ennek koordinátái: 3,55% izopropil-éter és 28,9% ecetsav (1.10.19. ábra)  



600 Vegyipari műveletek II. Anyagátadó műveletek és kémiai reaktorok 

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

 

1.10.19 ábra. A minimális oldószerarány meghatározása szerkesztéssel víz–ecetsav–izopropil-éter 

rendszer háromszögdiagramján (20 °C) 

A komponensmérleg alapján:  

  min,min,0000 MxERxR  , ezért 

kg81,3
289,0

289,03,0
kg100

min,

min,0

0min,0 






M

M

x

xx
RE . 

Az 1.10.19. ábráról leolvasva, a mérlegszabály alapján úgy is kiszámítható E0 mennyisége, ha R0-Mmin 

szakasz hossza úgy aránylik az Mmin-B szakasz hosszához, mint a E0 mennyisége az R0 mennyi-

ségéhez. Ezért: 

kg76,3
167,7

6,3
kg100

min

min0
0min,0 

BM

MR
RE .  

A két eredmény gyakrolatilag megegyezik. A minimális oldószermennyiség azt a minimális extra-

hálószer-mennyiséget adja meg, ami szükséges ahhoz, hogy két fázist kapjunk. 

c) Ha a raffinátum 10% ecetsavat tartalmazhat, mennyi extrahálószert használjunk?  

Ha x1 = 0,1, akkor raffinátum izopropil-éter-tartalma 2,1% és az egyensúlyi vonalnak megfelelően 

y1 = 0,0328, valamint az extraktum víztartalma 1,7%. Ez az egyensúlyi vonal az R0-B egyenest éppen a 

mixtúrapontnál metszi, ami megadja a két fázis egyesített átlagos összetételét. Ennek a pontnak a 

koordinátái: (86%; 3,8%) izopropil-éter- és ecetsavtartalom, tömegszázalékban (1.10.20. ábra). 
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1.10.20 ábra. Az elegypont meghatározása szerkesztéssel a víz–ecetsav–izoporpil-éter rendszer 

háromszögdiagramján (20 °C) 

A komponensmérleg alapján az extrahálószer mennyisége:  

kg5,689
038,0

038,03,0
kg1000

00 






M

M

x

xx
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5. példa: Aceton kinyerése vízből metil-n-butil-ketonnal, ellenáramú extrakcióval 

100 kg/h 25% acetont tartalmazó vizes oldatot 5 fokozatú, folyamatos ellenáramú rendszerben 

extraháljuk 80 kg/h metil-n-butil-ketonnal. A tiszta oldószerre vonatkoztatott koncentrációkból 

számolt megoszlási hányados értéke állandó, 1,67 és az oldószeráramok aránya is állandó (a víz és a 

metil-n-butil-keton elhanyagolható mértékben oldódnak egymásban). Mi lesz az extraktum és a 

raffinátum koncentrációja?  

Megoldás 

Első lépésben definiáljuk a szolutum- (oldott anyag) mentes anyagáramokat:  

 
h

kg
751 00  xmm RR  , 

h

kg
806  EE mm  . 

Ezekkel felírva feltétlezhetjük az állandó fázisarányt az állandó megoszlási hányados mellett, ezért 

felírhatjuk az állandó részesítőhányadost:  
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A komponensmérleg alapján:  

   
keton kg

aceton kg
305,000833,03333,0
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1. feladat 

12 m3 1,25 g/dm3 értékesanyag-tartalmú fermentléből az értékes anyag 95%-át kell kinyerni 

háromszori extrakcióval. A megoszlási hányados értéke 7,2. Az oldószer és a fermentlé egymásban 

gyakorlatilag nem oldódnak.  

a) Mennyi oldószer kell összesen? (8,6 m3) 

b) Mennyi az extraktum átlagkoncentrációja? (1,66 g/dm3) 

2. feladat 

100 kg 25% acetont tartalmazó vizes oldatot extrahálunk egy lépésben metil-n-butil-ketonnal. A 

megoszlási hányados 1,67. Mennyi extrahálószert kell felhasználni, ha a veszteség legfeljebb az aceton 

6%-a lehet? (704 kg) 

3. feladat 

4 g/dm3 fenoltartalmú víz fenoltartalmát butil-acetáttal végzett többszöri extrakcióval 6,5 mg/dm3 

érték alá kell csökkenteni. A megoszlási hányados értéke 50.  

a) Számítsuk ki, hogy hányszor kell extrahálni, ha minden extrakciós lépésben a víz térfogatának 

8–8%-ával azonos mennyiségű extrahálószert használunk? (4-szer) 

b) Ha háromszor extrahálunk ugyanilyen mennyiségű oldószerrel, akkor a fenol hány százalékát 

tudjuk eltávolítani? (99,2%) 

4. feladat 

100 dm3 víz és 5 kg ecetsav elegyét etiléterrel extraháljuk. A megoszlási hányados értéke 2,0.  

a) Határozzuk meg a veszteséget, ha 100 dm3 etilétert használunk egy extrakciós lépésben! 

(1,66 kg) 

b) Határozzuk meg a veszteséget, ha 200 dm3 etilétert használunk egy extrakciós lépésben! (1 kg) 

5. feladat 

A 80 liter víz és fél kg aceton elegyéből akarjuk az acetont kinyerni 50 liter kloroformmal. A 

megoszlási hányados értéke 5,0. Mennyi a veszteség, az extraktum és a raffinátum koncentrációja? 

(0,121 kg, x = 1,51 g/dm3, y = 7,6 g/dm3) 

6. feladat 

20 kg 34% ecetsavat tartalmazó izopropil-éteres oldatot hány kg tiszta vízzel kell egyszer extrahálni, 

hogy az izopropil-éteres koncentrációja 5% alatti legyen? Mennyi lesz az extrahált ecetsav 
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mennyisége? Mennyi a relatív veszteség? (az egyensúlyi adatok megtalálhatóak a 4. példában). 

(46,4 kg, 6,16 kg, 9,4 %) 

1.10.4. Szárítás 

1. példa: Szárítás hűtéssel 

40 °C hőmérsékletű 80% relatív nedvességtartalmú levegőt hűtéssel szárítunk. A lehűtés és az újbóli 

felmelegítés után 70 °C hőmérsékletű, 5% relatív nedvességtartalmú levegőt kell előállítani. Mennyi 

az 1 kg levegőből elvonandó és mennyi a közlendő hőmennyiség?  

Megoldás 

A feladat megoldásához a Mollier-diagramot kell használni (állandó, atmoszférikus nyomáson). A 

folyamat első pontja (1) a 40 °C hőmérsékletű és 80% nedvességtartalmú levegő. Ezt lehűtjük állandó 

összetétel mellett, a 100%-os relatív nedvességtartalmig (2), majd a harmatpontgörbe mentén lehűtjük 

addig, amíg el nem érjük a 70 °C hőmérsékletű 5% relatív nedvességtartalmú levegőével (4) egyenlő 

víztartalmat (3). Az alábbi táblázatban összefoglaltuk a rendelezésre álló és a leolvasott adatokat. 

 (1) (2) (3) (4) 

Hőmérséklet (°C) 40 36,1 13,7 70 

Relatív nedvességtartalom (%) 80 100 100 5 

H (kg/kg) 0,0385 0,0385 0,0098 0,0098 

H (kJ/kg) 139,4 136,1 38,5 96,3 

Elvonandó hőmennyiség:  

kg

kJ
9,100

kg

kJ
5,38

kg

kJ
4,13931  HHQ . 

A közlendő hőmennyiség: 

kg

kJ
8,57

kg

kJ
5,38

kg

kJ
3,9634  HHQ . 

2. példa: Állandó nedvességtartalom biztosítása friss levegő bekeverésével 

Egy szárítóberendezésbe belépő 1200,67 m3/h térfogatáramú szárító levegő 30% relatív nedvesség-

tartalmú és 60 °C hőmérsékletű. A kilépő fáradt levegő relatív nedvességtartalma 80%, a levegő hő-

mérséklete 45 °C. Mekkora legyen a külső levegő és a fáradt levegő térfogatárama télen, illetve 

nyáron, ha télen a külső levegő 0 °C hőmérsékletű, harmatponti levegő, nyáron pedig 25 °C átlag-

hőmérsékletű, aminek harmatpontja 15 °C-on van. Mennyi energiát kell a melegítésbe fektetnünk télen 

illetve nyáron?   

Megoldás 

Télen:  

A külső levegő 100% relatív nedvességtartalmú, 0 °C hőmérsékletű, ezért Ht,k = 9,5 kJ/kg nedvesség-

tartalma Ht,k = 0,0038 kg/kg és sűrűsége ρny,k = 1,29 kg/m3. 

A betáplált levegő 60 °C hőmérsékletű és 30% relatív nedvességtartalmú, ezért Hbe = 162,4 kJ/kg, 

nedvességtartalma Hbe = 0,039 kg/kg és sűrűsége ρbe = 1,04 kg/m3. A betáplált levegő száraz levegő 

térfogatárama 1200 m3/h. 
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A kilépő levegő 45 °C hőmérsékletű és 80% relatív nedvességtartalmú, ezért Hki = 177,1 kJ/kg, 

nedvességtartalma Hki = 0,0517 kg/kg és sűrűsége ρki = 1,08 kg/m3. 

Írjuk fel a nedvességtartalomra a mérlegegyenletet és az anyag-mérlegegyenletet, és fejezzük ki a 

külső levegő térfogatáramát! (A kilépő levegőnek csak egy részét használjuk fel, de még nem tudjuk 

mekkora részét.) 
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Az energiaigány kiszámolásához fel kell írnunk az entalpiamérleget (ne felejtsük el, hogy a 

diagramból leolvasható értékek a száraz levegőre vonatkoznak):  

QHmHmHm   kt,kt,kikibebe , 
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Nyáron: 

A külső levegő 25 °C hőmérsékletű, harmatpontja 15 °C, ezért H ny,k = 0,0108 kg/kg, Hny,k = 52,7 kJ/kg 

relatív nedvességtartalma 54,4% és sűrűsége ρny,k = 1,18 kg/m3. 

A betáplált levegő 60 °C hőmérsékletű és 30% relatív nedvességtartalmú, ezért Hbe = 162,4 kJ/kg, 

nedvességtartalma Hbe = 0,039 kg/kg és sűrűsége ρbe = 1,04 kg/m3. A betáplált levegő száraz levegő 

tartalmának  térfogatárama 1200 m3/h. 

A kilépő levegő 45 °C hőmérsékletű és 80% relatív nedvességtartalmú, ezért Hki = 177,1 kJ/kg, 

nedvességtartalma Hki = 0,0517 kg/kg és sűrűsége ρki = 1,08 kg/m3. 

Írjuk fel a nedvességtartalomra a mérlegegyenletet és az anyag-mérlegegyenletet, és fejezzük ki a 

külső levegő térfogatáramát! 

kny,kny,kikibebe HHH  mmm   
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Az energiaigány kiszámolásához fel kell írnunk az entalpiamérleget (ne felejtsük el, hogy a 

diagramból leolvasható értékek a száraz levegőre vonatkoznak):  

QHmHmHm   kny,kny,kikibebe , 
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3. példa: Száraz levegő nedvesítése vízzel 

1000 kg/h száraz levegőáramot, aminek nedvességtartalma 0,01 kg/kg, entalpiája 62,7 kJ/kg, 10 kh/h 

20 °C hőmérsékletű vízzel nedvesítünk. Számítsa ki az elegy entalpiáját és nedvességtartalmát, 

valamint a relatív nedvességtartalmát! 

Megoldás 

A mérlegegyenlet felírásakor vegyük figyelembe, hogy a H  víztartalom a száraz levegőáramra 

vonatkoztatott víztartalom. Mivel a bepermetezett víz nem tartalmaz levegőt:  
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Az elegy entalpiája: vizHmHmHm  vizlevlevelev
 . 

A 20 °C hőmérsékletű víz entalpiája a vízgőztáblázatból: 83,9 kJ/kg.  
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A Mollier-diagram alapján a 63,54 kJ/kg entalpiájú, 0,02 kg/kg víztartalmú levegő a ködtartományban 

van, ezért vízre nézve túltelített (hőmérséklete 21,6 °C). 
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1. feladat 

Egy szárítóban 50 kg/h vizet kell elpárologtatni. A víz hőmérséklete a szárító levegő állapotának 

megfelelő nedves levegő hőmérséklete. A szárító levegő 32 °C hőmérsékletű és 0,01 kg/kg vizet 

tartalmaz. Tételezzük fel, hogy a levegő vízre nézve telített, amikor kilép a szárítóból. Mennyi a 

levegőszükséglet? (2380 kg száraz levegő /h) 

2. feladat 

Egy szárítóban óránként 500 kg 60% nedvességtartalmú anyagot szárítunk 4% nedvességtartalomig. A 

szárító levegő 100 °C hőmérsékletű és 80%-os relatív nedvességtartalomig telíthető.  

Mennyi 19 °C hőmérsékletű és 6% relatív nedvességtartalmú levegőre van szükségünk a szárításhoz? 

(11320 kg/h) 

1.10.5. Tervezési feladatok 

A tervezési feladatot mindig irodalmazással, a szükséges anyagi állandók összegyűjtésével és a feladat 

részletes végiggondolásával kell kezdeni. A felhasználható, gyakorlatilag végtelen számú irodalom 

közül, kiemelten ajánljuk az alábbiakat: 

Albright, L. F.: Albright’s Chemical Engineering Handbook, CRC Press, Boca Roton, 2009. 

Benedek P., László A.: A vegyészmérnöki tudomány alapjai, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1964. 

Cheremisinoff N. P. (szerk) Handbook of Heat and Mass Transfer, Gulf Publishing Company, 

Houston, Texas, 1986.  

Fonyó Zs., Fábry Gy.: Vegyipari művelettani alapismeretek, Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., Budapest. 

1998.  

Manczinger J. (szerk.): Vegyipari műveleti számítások II. Bepárlás, szárítás, extrakció, Műegyetemi 

Kiadó, 1998.  

Pálfi Z. (szerk): Vegyipari készülékek, szerkesztési atlasz, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1986.  

Perry, J. H.: Vegyészmérnökök kézikönyve, 4. kiadás, 1968.  

VDI Warmeatlas, Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. K; 10th Revised edition 

edition, 2006. 

A tervezési feladat maga egy dolgozat, a megfelelő formai követelmények betartásával (címlap, 

tartalomjegyzék, jelölésjegyzék, a feladat szövege, a feladat megoldása, a tervezett készülék méretezett 

rajza, összefoglalás, irodalomjegyzék). Az alábbiakban a megoldásra koncentrálunk, de igyekszünk 

betartani (már amennyire ezt a jelen tanagyag keretein belül lehet) a formai követelményeket is. 

Rektifikálókolonna tervezése 

Tervezzen harangtányéros rektifikálóoszlopot minimum 98%-os i-bután és minimum 98%-os n-bután 

előállítására! A betáplálás 50 kmol/h, összetétele 45 mol% i-bután és 55 mol% n-bután. 

Megoldás 

Fizikai-kémiai állandók  

A megoldás első lépése, hogy összegyűjtsük a számításokhoz szükséges adatokat, anyagi állandókat az 

irodalomból. Amennyiben lehetséges, törekedjünk atmoszférikus desztilláció tervezésére.  

n- bután (a NIST Chemistry Webbook adatai alapján: 

http://webbook.nist.gov/cgi/inchi/InChI%3D1S/C4H10/c1-3-4-2/h3-4H2%2C1-2H3)  

http://webbook.nist.gov/cgi/inchi/InChI%3D1S/C4H10/c1-3-4-2/h3-4H2%2C1-2H3
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λ (kJ/kmol) forrponti hőmérséklet és nyomás 

22,389 272,05 K (-1,1 °C), 101,325 kPa 

22,44 272,7 K (-0,45 °C), atmoszférikus 

A forrponti folyadék sűrűsége (1,013 bar): 601,4 kg/m
3
.  

Atmoszférikus forráspont: 273±1 K 

Fajhő: 132,42 J/molK 

Molekulatömeg: 58,12 g/mol (összegképlet: C4H10) 

Antoine-konstansok (a NIST Chemistry Webbook számításai, az ott elérhető referenciában feltüntetett 

szerzők mérési eredményei alapján). A nyomás bar, a hőmérséklet K mértékegységben helyettesítendő be.  

Hőmérséklet (K) A B C 

135,42–212,89 4,70812 1200,475 -13,013 

272,66–425 4,35576 1175,581 -2,071 

195,11–272,81 3,85002 909,650 -36,146 

i- bután (A NIST Chemistry Webbook adatai alapján: 

http://webbook.nist.gov/cgi/inchi/InChI%3D1S/C4H10/c1-4(2)3/h4H%2C1-3H3)  

r (kJ/kmol) forrponti hőmérséklet és nyomás 

21,297 261,44 K (-11,71 °C), 101,325 kPa 

21,3 261,3 K (-11,85 °C), atmoszférikus 

A forrponti folyadék sűrűsége (1,013 bar): 593,4 kg/m3. 

Atmoszférikus forráspont: 262±2 K  

Fajhő: 129,7 J/(mol·K) 

Molekulatömeg: 58,12 g/mol (összegképlet: C4H10) 

Antoine-konstansok (a NIST Chemistry Webbook számításai, az ott elérhető referenciában feltüntetett 

szerzők mérési eredményei alapján). A nyomás bar, a hőmérséklet K mértékegységben helyettesítendő be.  

Hőmérséklet (K) A B C 

261,31–408,12 4,32810 1132,108 0,918 

188,06–261,54 3,94417 912,141 -29,808 

Azonos moltömegű szén-hidrogének elegye ideális elegynek tekinthető, ezért az egyensúlyi görbe az 

Antoine-konstansok felhasználásával közvetlenül számítható. Tételezünk fel atmoszférikus nyomást! 

Ha állandó a nyomás (P = 1 bar), akkor a Raoult-törvény alapján, az adott hőfokon számított tenziók 

ismeretében, amit az Antoine-egyenletek alapján számítottunk, az x egyensúlyi folyadékösszetétel és 

ebből a Dalton-törvénnyel az y egyensúlyi gőzösszetétel könnyen számítható. Mivel az Antoine-

konstansainkat a nyomást bar-ban és a hőmérsékletet K-ben leíró egyenlettel illesztették, a számításnál 

is így kell eljárnunk.  

Az adatokból egyértelmű, hogy az izobután az illékonyabb komponens, ezért a kolonnában 

atmoszférikus körülmények között a hőmérséklet nem lesz magasabb, mint a n-bután atmoszférikus 

forráspontja. Válasszuk ki az összetartozó Antoine-konstansok közül azokat, amelyek a -12–0 °C 

tartományt legjobban lefedik.  

http://webbook.nist.gov/cgi/inchi/InChI%3D1S/C4H10/c1-4(2)3/h4H%2C1-3H3)
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Az eredmény az alábbi, összetartozó T-x-y pontokat tartalmazó táblázat, amelyből a forrpont–

harmatpont (1.10.21.a ábra) és az egyensúlyi görbe (1.10.21.b ábra) megszerkezthető.  

Figyeljék meg, hogy az Antoine-egyenlet alapján számolva mindkét komponens forráspontja a mérési 

adatok középértékénél alacsonyabb.  

t (°C) p1
0 p2

0 x y 

-12,2 760,0 478,1 1,00 1,00 

-11,0 794,6 501,8 0,88 0,92 

-9,8 830,5 526,5 0,77 0,84 

-8,6 867,6 552,2 0,66 0,75 

-7,4 906,1 578,8 0,55 0,66 

-6,3 945,9 606,3 0,45 0,56 

-5,1 987,1 634,9 0,36 0,46 

-3,9 1029,7 664,6 0,26 0,35 

-2,7 1073,7 695,3 0,17 0,24 

-1,6 1119,2 727,1 0,08 0,12 

-0,4 1166,2 760,0 0,00 0,00 
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1.10.21.a ábra. Izobután-normál bután Antoine-konstansok alapján számított y-x diagramja 1,013 bar 

nyomáson 
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1.10.21.b ábra. Izobután-normál bután Antoine-konstansok alapján számított T-y-x diagramja 1,013 

bar nyomáson 

Anyag- és komponens-mérlegegyeneletek 

Első lépésként írjuk fel a rektifikáló oszlop anyag- és komponens- mérlegegyeneleteit! 

Anyagmérleg: 

DWF  . 

Komponensmérleg: 

DwF DxWxFx  . 

Az anyagmérlegből kifejezzük D-t, és behelyettesítjük a komponensmérlegbe: 

  DwDwF xWFWxDxWxFx  . 

A maradék mólárama: 
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Oszlopátmérő és oszlopmagasság meghatározása 

Határozzuk meg először a minimális elméleti tányérszámot, szerkesztéssel (1.10.22. ábra)! 

 

1.10.22. ábra. Minimális elméleti tányérszám meghatározása 

Nmin = 18. 

A következő lépés a minimális refluxarány meghatározása, szerkesztéssel. A minimális refluxarány 

meghatározásához szükség van a q-vonalra, ehhez pedig a betáplálás hőállapotát kell ismerni. Mivel a 

rektifikálást hűtött oszlopban végezzük, nem érdemes túlhűteni, majd elpárologtatni a betáplálást. Ha 

viszont túlságosan sok gőzt táplálunk be az oszlopba, akkor jelentősen el fog térni az alsó és a felső 

oszloprész terhelése, és ezért a tányérok hatásfoka is. Tételezzük fel, hogy a betáplálás gőz és folyadék 

keveréke, ami 5% gőzt tartalmaz. Azaz q = 0,95, és a q-vonal meredeksége -19. 
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1.10.23. ábra. Minimális refluxarány meghatározása izobután-normál bután egyensúlyi diagramján  

A q-vonal és az egyenúlyi görbe metszéspontjának koordinátái az 1.10.23. ábráról leolvashatóak: 

(0,444; 0,555). A felső munkavonal meredeksége: 

79,0
444,098,0

555,098,0

1min

min 





R

R
. 

Ebből Rmin értéke:  

83,3
79,01

79,0
min 


R . 

Az alkalmazandó refluxarány a minimális refluxarány 1,2–2-szerese általában, az optimális 

refluxarány költség optimalizálási kérdés. Válasszuk a refluxarányt a minimális refluxarány 1,5-

szeresének. Azaz R = 5,74.  

Végezzük el az elméleti tányérszám meghatározását, szerkesztéssel! A szerkesztés az alábbi, 1.10.24. 

ábrán látható. A szükséges elméleti tányérszám 30. Ez a tányérszámérték már eléggé nagy a buborék-

sapkás tányér választásához, főleg, ha figyelembe vesszük a tányérhatásfokot is.  
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1.10.24. ábra. Elméleti tányérszám meghatározása R = 5,74 refluxarány mellett 

Válasszuk a refluxarányt a minimális refluxarány 2-szeresének (1.10.25. ábra). Azaz R = 7,66. Ekkor 

az elméleti tányérszám 26. Ez a választásunk viszonylag nagy energiaköltséget jelent, azonban 

viszonylag kevesebb elméleti tányérszámot.  
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1.10.25. ábra. Elméleti tányérszám meghatározása R = 7,66 refluxarány mellett 

A terhelési tényező és a tányérhatásfok közötti összefüggésre, adott tányértávolság mellett, a 

Vegyészmérnökök kézikönyvében (Perry, 1976, 18–36. ábra) találunk diagramokat. Buboréksapkás 

tányér, 0,45 m-es tányértávolság mellett 0,5–2,2 terhelési tényező tartományban használható. Ekkor 

feltételezhetünk 60-70%-os tányérhatásfokot (legyen a választásunk: 60%). Ha az oszlopot külső, 

részleges visszaforraló üsttel szereljük, akkor az oszlopnak 25 elméleti tányérnyi elválasztó 

képességgel kell rendelkeznie, azaz 42 tányért kell az oszlopba építeni. A betáplálás tányér a 15. 

elméleti tányér, azaz a 25. valódi tányér.  

Ekkor az oszlop magassága: 

m9,1842m45,0val  NHH . 

Számítsuk ki a terhelési tényező segítségével az oszlop átmérőjét! A maximális terhelési tényező 70%-

ára tervezzünk.  

Pára móláram: 

   
s

mol
87,53

h

kmol
95,193

h

kmol
4,22166,71  DRV . 

A fejhőmérséklet a forrpontdiagramról (1.10.21.b ábra) leolvasva (xD összetételnél): 

C3,12 fejT . 

A pára térfogatárama a tökéletes gáztörvénnyel számítható: 

0 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

0,6 

0,7 

0,8 

0,9 

1 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 

y
 

x 

Desztillátum 
összetétel 
Betáp összetétel 

Fenéktermék 
összetétel 
q-vonal 

Munkavonalak 



1.10. Számítások és tervezési gyakorlatok 615 

© Székely Edit, Vágó Emese, Farkas Tivadar, BME www.tankonyvtar.hu 

 

s

m
2,2

Pa101325

K8,260
Kmol

J
314,8

s

mol
87,53

3






P

VRT

P

RTn
V

felső

felső


 . 

A gáztörvény alapján a gőzsűrűség: 

 
3,

m
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Kmol
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Áramlási sebesség a felső oszloprészben: 

s

m
29,1

m

kg
423,1

Pa2,27,0

3

felsőG,

felső
felső 






F
v . 

Ez a sebesség kissé nagy a 0,45 m-es tányértávolsághoz, ha figyelembe vesszük, hogy a gőz és a 

folyadék sűrűségének aránya csak 0,0024 (Pálfi, 1986, 6.3.81. ábra), ezért a maximális gőzsebesség 

0,8 m/s. A biztonságos üzemeltetésre tervezve, maximális gőzsebességnek válasszuk az üres oszlopra 

vonatkoztatott 0,6 m/s értéket.  

Az oszlop átmérője: 

m16,2

s

m
6,0

4
s

m
2,2

4

3

felsö

felsö

felsöoszlop, 











v

V
D


. 

A Vegyipari készülékek szerkesztési atlaszában (Pálfi, 1986) a standard kialakításúként ajánlott 

tányérok közül a 2200 mm névleges átmérőjű tányér esik a legközelebb.  

Ennek adatai:  

Névleges toronyátmérő (mm) 2200 

Tányérátmérő (mm) 2180 

Buboréksapkák száma (db) 173 

Sapkaátmérő (mm) 100 

A sapkakerületek összege (m) 55,3 

A rés mérete (mm) 20*10 

Résfelületek (m2) 0,536 

A kémény belső átmérője (mm) 65 

A kéménykeresztmetszetek összege (m2) 0,575 

A kémény magassága (mm) 30 

A lefolyócső belső átmérője (mm) 200*1210 

A lefolyócső keresztmetszete (m2) 0,165 

Gáthossz (m) 1,16 
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Gátmagasság (mm) 25…45  

A szabad folyadék felülete (m2) 2,105 

Összes kéménykeresztmetszet / tányérfelület 0,154 

Összes réskeresztmetszet / tányérfelület 0,144 

 

Számoljuk ki, hogy az 2200 mm-es oszlopátmérő mellett az oszlop alján még a megengedhető 

terhelési tényező tartományban tudjuk-e üzemeltetni az oszlopot! Ehhez először ki kell számítanunk a 

nyomásesést, és a hőmérsékletet és nyomást az oszlop alján. A buboréksapkás tányérokat (Pálfi, 1986) 

3 cm-es folyadékmagassággal szerelhetjük (a sapka „kapuinak tetejétől a gát tetejéig mérve). Ekkor a 

42 db tányéron keletkező nyomásesés (közelítő számítással): 

Pa7379
s

m
81,9m03,0

m

kg
59742

23
 ghNp val  , azaz a nyomás az üstben 

Pa108704Pa)7379101325(0üst  pPP . 

A hőmérsékletet az oszlop alján ismét az Antoine-egyenletek és az összetétel felhasználásával tudjuk 

meghatározni P = 108704 Pa össznyomás mellett, és 0,87 °C-ra adódik.   

A gáztörvény alapján a gőzsűrűség: 
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A gőz mólárama az alsó oszloprészben: 
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mol
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s

mol
87,531'  FqVV , 

a gőz térfogatárama az oszlop alján: 
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A terhelési tényező: 
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D

V
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Ez a terhelési tényező érték még az elfogadható tartományon belül van (kisebb, mint 2,2).  

Elfogadhatjuk tehát a 2,2 m-es oszlopátmérő-értéket. Ezen a tányéron el lehet helyezni 173 db 100 mm 

átmérőjű buboréksapkát.  

Hőmérlegegyenletek 

A kondenzátorban elvonandó hő:  
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MW2,1
h

MJ
4344

mol

kJ
4,22

h

kmol
95,193  VQ ,  

amit a -12,6 °C hőmérsékletű gőz lekondenzáltatásával kell elvonni. A hűtőközeg például ammóniás 

hűtőkörrel hűtött fagyálló folyadék lehet.  

Az üstben biztosítandó hő:  

MW2,1
h

MJ
4344

mol

kJ
4,22

h

kmol
45,191'  VQ , 

 amit a -0,9 °C hőmérsékletű gőz előllításához kell befektetni. A fűtőközeg kisnyomású vízpára lehet.  

A hőcserélő-tervezéssel kapcsolatban, amennyiben ez a feladat része, a 2.8. fejezetben találnak 

útmutatást. 

Mindkét esetben nagy felületű hőcserélőkre van szükség. Az üst fűtése, mivel alacsony hőmérsékleten 

kell a párát előállítani, alkalmas lehet más technológiákban keletkező hulladékhő hasznosítására.  

Összefoglalás 

Oszlop átmérő 2,2 m 

 magasság 18,9 m 

Tányér típusa buboréksapkás tányér 

 száma 42 

 távolság 0,45 m 

Buboréksapkák átmérője 100 mm 

 db/tányér 173 

Túlfolyó magassága 4,5 cm 

A rektifikáló oszlop vázlatos rajzát és főbb méreteit az 1.10.26. ábrán adtuk meg. A buboréksapkás 

tányérok és az oszlop egyéb részei (fejkialakítás, oszlopalj és üstkialakítás, tartóelemek, szerkezeti 

megoldások stb.) még sokkal részletesebb számolásokat igényelnének, ez, az itt bemutatott tervezés, 

előzetes, kiinduló számításra ad példát.  
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1.10.26. ábra. A tervezett rektifikáló kolonna főbb méretei 

Abszorpciós oszlop tervezése 

7,5 tf% NH3-tartalmú levegő ammóniatartalmának 95%-át kell kimosni töltött abszorberben vízzel. 

Óránként 3000 normál m3/h levegőt kell feldolgozni. Határozza meg az abszorber főbb méreteit! 
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Megoldás 

A ammónia elnyeletése vízben ún. kemiszopció. Határozzuk meg először az elnyeletendő ammónia 

mennyiségét és írjuk fel az anyag- és komponens- mérlegegyeneleteket! 

Mivel gáz-halmazállapotú (atmoszférikus) betáplálás van, a térfogat%-ban kifejezett összetétel 

megegyezik a mol%-ban kifejezett összetétellel, tehát yn+1 = 0,075. A toronyba belépő víz nem 

tartalmaz ammóniát, tehát x0 = 0. 

Amennyiben az abszorpció során jelentős mennyiségű az abszorbeált gáz mennyisége, vagyis nem 

hanyagolható el az inertnek tekinthető vivőgázhoz képest, akkor nem igaz az, hogy az abszorberben a 

gáz (G) és folyadékáram (L) mindvégig állandó, ill. állandónak tekinthető. Ilyenkor nem használhatjuk 

a móltörteket, hanem mindent az inert gázra, illetve az abszorbens mennyiségére vonatkoztatunk. 

Ebben az esetben a koncentrációkra bevezetjük X és Y változókat. Az inertnek tekinthető 

levegőáramra, illetve a vízáramra vonatkoztatva: 

lev

NH32

1

1
1

kmol

kmol
10108,8

075,01

075,0

1






 







n

n
n

y
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Y  és 

0
01

0

1 0

0
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x
X . 

Mivel az ammonia 95%-át kell eltávolítanunk, az ammóniakoncentráció a torony tetején kilépő 

levegőben:  
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NH33

lev

NH32
11

kmol

kmol
10054,4
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10108,805,095,01 

  nYY . 

A betáplált levegő átlagos móltömege:  

mol

g
175,27

mol

g
28)075,01(

mol

g
17075,0)1( 1311   levnNHnn MyMyM . 

Normál állapotban a móltérfogat 22,4 m3/kmol, ezért: 

h

kmol
93,133

kmol

m
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h

m
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3

3
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V
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és 

h

kg
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kmol

kg
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h

kmol
93,1331  nG MGm . 

Az anyagmérlegek felírásánál az X és Y koncentrációkat használjuk, de ez megköveteli a gáz és 

folyadékáramok átírását is szolutummentes bázisra. Pl. az (1.2.10) által leírt anyagmérleg alakja az 

(1.2.15)-re módosul, azaz: 

1
''

1
'

0
' YGXLYGXL nn   , 

ahol 

G’ az inert gáz (szolutummentes gáz) árama (kmol/s, kg/s, m³/s), 

L’ az abszorbens szolutummentes árama (kmol/s, kg/s, m³/s). 

A gáz- és folyadékáramok indexelése elhagyható, mert értékük az abszorberben végig állandó. 

A szolutummentes gáz árama: 
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h

kmol
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h

kmol
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,  nyGG . 

Ezzel az átalakítással megoldható, hogy a gáz- és folyadékáramok végig állandóak az abszorber 

hossza, fokozatai mentén és az Y-X diagramban ábrázolva az abszorber munkavonala egyenes lesz, 

melynek meredeksége a szolutummentes folyadék-gáz arányt (L’/G’) adja meg. Az abszorber 

munkavonala: 

'
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1
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Y nn


  

egyenlet szerint számolható, azonban az L’ folyadékáramot nem ismerjük egyelőre. 

Az egyensúlyi összefüggés ammónia abszorpciója esetén jól közelíthető az y = 0,8949·x egyenessel 

(0,02<x<0,11 tartományban), ezért a minimális folyadékáramot könnyen kiszámolhatjuk. Az 

egyensúlyi egyenlet átalakítva megkapjuk az inert komponensekre vonantkoztatva az egyensúlyi 

összefüggést: 
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Ez a minimális folyadék-gáz arány az abszorpcióra nézve egy nem megvalósítható határ. Reális 

üzemelés tehát csak abban az esetben képzelhető el, ha az abszorber tényleges abszorbens árama 

nagyobb, mint az így meghatározott minimális érték. A reális abszorbens árama tervezési és 

optimalizálási paraméter is egyben. A gyakorlatban nem szokás a minimális abszorbensáramnál 

lényegesen nagyobb folyadékáramot alkalmazni. A gyakorlati példák szerint a reális GL  arányok a 

minimális kb. 1,2–1,6-szorosa, de lehetnek ettől lényegesen eltérő, feladatspecifikus esetek is. A töltött 

oszlopok esetében a HTU-érték többnyire kisebb, ha a folyadék- és a gáztömegáram aránya nagyobb, 

ammónia-levegő-víz rendszer esetén (Perry, 1968). Ráadásul, ha nagyobb a folyadék/gáz mólarány, 

akkor az egyensúlyi görbétől is távolabb fut a munkavonal, tehát az adott elválasztáshoz szükséges 

NTU-érték is kisebb lesz. A két hatás eredményeképpen (bizonyos határon belül) a folyadékarány 

növelése a szükséges oszlopmagasság csökkenését eredményezi. Jelen esetben válasszuk a minimális 

folyadékarány 1,6-szorosát, tehát   

h

kmol
8,166

h

kmol
29,1046,1'6,1' min  LL . 

Tömegáramban kifejezve:  



1.10. Számítások és tervezési gyakorlatok 621 

© Székely Edit, Vágó Emese, Farkas Tivadar, BME www.tankonyvtar.hu 

h
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Az átviteli egységek számát, ha az y(x) függvény lineáris, és ismert az abszorpciós faktor (A), 

meghatározhatjuk az elméleti fokozatszám segítségével (1.2.26 és 1.2.50 egyenletek):  
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Az abszorpciós faktorra számolhatunk átlagértéket, ha változik az abszorberben. Ilyenkor 

megengedett, hogy az abszorber két végén vett értékének mértani átlagával számoljunk. 

Az oszlop tetején (L’ = Lbe)  
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Mivel az anyag-mérlegegyenlet az abszorpciós oszlop egészére igaz:  
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az oszlop alján: 
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A két érték mértani közepe: 4,1fennlenn  AAA . 
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A átviteli egységszám ismeretében akkor tudjuk kiszámítani a töltet magasságát, ha kiszámítjuk vagy 

meghatározzuk az átviteli egyéshez tartozó töltetmagasságot (HTU). Töltött oszlop esetén rendezett 

vagy rendezetlen töltetet választhatunk. Az NTU-érték nem nagyon nagy, ezért válasszunk rendezetlen 

töltetet, Raschig-gyűrűt. 

Ammónia-levegő-víz rendszer esetére a Perry-ben elérhetőek a gáz és folyadékterhelés (egységnyi 

üresoszlop-felületre vonatkoztatott tömegáram) függvényében különböző méretű Raschig-gyűrűkkel 

és Berl-nyergekkel töltött oszlopok jellemző HTU-értékei. Ez alapján, mivel a gáz tömegárama kissé 

nagyobb, mint a folyadék tömegárama, 38 mm-es Raschig-gyűrűt választunk töltetnek. A (Perry, 

1968) 18–78. ábrája alapján 4900 kg/(m2h) folyadákterhelésnél a HTU értéke közelítőleg 0,6 m. A 

4900 kg/(m2h) tömegsebesség feltétellel kiszámolhatjuk az oszlop keresztmetszetét: 
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A maximális gáz tömegáram: 
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. 

Ekkor a HTU = 0,594 m. 

H = HTU·NTU = 0,594 m·4,24 = 2,52 m töltetmagasság szükséges az elválasztáshoz. 

Ellenőrizzük még le, hogy az oszlopátmérő és a töltet aránya nagyobb-e, mint 10 (ekkor tekinthetünk 

el a falhatástól): 0,88 m/38 mm = 23,2. Tehát e töltetválasztás megfelelő. 

Összefoglalás 

Töltet típusa 38 mm-es Raschig-gyűrű 

Oszlopátmérő 0,88 m 

A töltet magassága az oszlopban 2,52 m 

Az oszlop vázlatát az 1.10.27. ábrán mellékeljük. 
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1.10.27. ábra. A tervezett abszorbciós oszlop főbb méretei 
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Függelék 1.10 

Antoine-konstansok 

Az Antoine-egyenlet konstansait fázisegyensúlyi mérések alapján határozzák meg. Amikor az 

Antione-egyenlet felhasználásával, majd a Raoult- és Dalton-törvények alkalmazásával egyensúlyi 

diagramot állítunk elő, az alábbi szempontokat mindenképpen figyelembe kell venni: 

A Raoult- és Dalton-törvények csak ideális elegyekre alkalmazhatók. Mivel desztillációkor a gázfázis 

többnyire ideálisnak tekinthető (igaz a Dalton-tv.), a folyadékfázis gyakran nem ideális (a Raoult-tv. 

nem feltétlenül igaz). Tehát a számítási módszer nem alkalmas nemideális elegyek egyensúlyi 

diagramjának előállítására. Például az azeotróp ponttal rendelkező elegyek erősen nemideális elegyek. 

Az alábbi számítási módszer közel ideális elegyek esetében használható: 

Az Antoine-egyenlettel kiszámítjuk az egyes komponensek tenzióit a két tiszta oldószer forráspontja 

közötti, lehetőleg egyenletesen felosztott tartományban (adott nyomáson a tiszta komponens 

forráspontja az Antoine-egyenletből szintén kiszámolható): CT

B
A

p 


 100 . 

Feltételezve, hogy a gőztérben csak a két komponens gőzei vannak, az ismert össznyomás felírható a 

parciális nyomások összegével: 21 ppP  . 

Ha igaz a Raoult-törvény akkor egyértelmű összefüggés van a parciális nyomás és a folyadékfázisbeli 

móltört között (az 1-es komponens az illékonyabb): 0
11 pxp   és   0

22 1 pxp  . 

Az egyenletek összevonásával, ismert össznyomás esetén, az összes felvett hőmérsékletértéknél kife-

jezhetjük az illékonyabb komponens móltörtjét a folyadékfázisban: 
0
2

0
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0
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 . Valamint igaz a Dalton-

törvény is, amivel az illékonyabb komponens móltörtjét kifejezhetjük a gőzfázisban: 
P
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p
y
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 . 

 A tiszta komponensek Antoine-konstansai, amiket az irodalomban, adatbázisokban megtalálha-

tunk, egy bizonyos nyomás- és hőmérséklettartományban írják le a tenzió és a hőmérséklet közti 

összefüggést. A tartományon kívül nem használhatóak, vagy legalábbis nem megbízható a 

számított adat. 

 Az adatbázisokban az Antoine-konstansoknak nincs megadva mértékegységük, azonban az 

mindig meg van adva, hogy a hőmérsékletet milyen mértékegységben kell behelyettesíteni (K, 

°C, °F) és a nyomást milyen mértékegységben kapjuk meg (torr, Pa, bar stb.). A különböző 

mértékegységű egyenletekhez tartozó Antoine-konstansok egymásba átszámolhatóak, figyelem-

be véve a nyomásmértékegységek konverziós szorzóit: 

 pascal 

(Pa v. 

N/m2)  

bár (bar)  technikai 

atmoszféra 

(at v. kp/cm2)  

fizikai 

atmoszféra 

(atm)  

(torr) és 

(Hgmm)  

font/ 

négyzethüvelyk 

(psi) 

1 Pa   10−5  10,197·10−6  9,8692·10−6  7,5006·10−3  145,04·10−6 

1 bar  100 000   1,0197  0,98692  750,06  14,504 

1 at  98 066,5  0,980665   0,96784  735,56  14,223 

1 atm  101 325  1,01325  1,0332   760  14,696 

1 torr  133,322  1,3332·10-3 1,3595·10-3 1,3158·10-3   19,337·10−3 

1 psi  6,89476  68,948·10-3 70,307·10-3 68,046·10-3  51,715  ≡ 1 lbf/in² 

Példaként álljon itt a Hgmm és °C mértékegységekhez megadott Antoine-konstansok átszámolása Pa 

és K mértékegységekhez használható Antoine-konstansokra. 
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ezért: 
 322,133log10CHgmm,KPa,  AA

, CHgmm,KPa,  BB
 és 

K15,273CHgmm,KPa,  CC
. 

Néhány tiszta komponens Antoine-konstansa atmoszférikushoz közeli nyomástartományban, valamint 

az atmoszférikus forrpont- és móltömegadatok. A nyomás Hgmm-ben, a hőmérséklet °C-ban értendő: 

  CHgmm,A  CHgmm,B  CHgmm,C  M (g/mol) 
Tfp (°C) 

benzol 6,90565 1211,03 220,79 78,0 80,1 

ciklohexán 6,95333 1343,94 219,38 92,1 110,6 

ciklohexanol 5,95583 777,36 91,11 94,1 161,7 

etanol 7,68117 1332,04 199,20 46,0 78,3 

etil-benzol 6,94994 1420,32 212,61 106,2 136,4 

fenol 7,12194 1509,68 174,20 100,2 181,8 

heptán 6,90338 1268,64 216,95 100,2 98,4 

hexán 6,87772 1171,53 224,37 86,2 68,7 

i-bután 7,20316 1132,11 -274,07 58,1 -12,1 

 i-propanol 8,87829 2010,33 252,64 60,1 82,6 

i--oktán 6,81185 1257,84 220,74 114,3 99,2 

metanol 8,08097 1582,27 239,73 32,0 64,5 

m-krezol (3-metil-fenol) 6,76147 1355,92 146,73 108 202,7 

n-bután 6,72508 909,65 237,00 58,1 -0,4 

oktán 6,92373 1355,13 209,52 114,3 125,7 

pentán 6,87632 1075,78 233,205 72,0 36 

propanol 7,75107 1441,63 198,85 60,1 97,2 

toluol 6,95464 1344,80 219,48 92,0 110,6 

víz 8,07131 1730,63 233,43 18,0 100,0 
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Egyensúlyi- és forrpont-harmatpont- görbék 

A számolási gyakorlatokon leggyakrabban használt elegyekre vonatkozó egyensúlyi és forrpont-

harmatpont görbéket Antoine-egyenletekkel számoltuk. Pontosabb tervezéshez az irodalomban közölt, 

mért egyensúlyi adatokat és a modern, nem ideális viselkedést is leíró modelleket (a megfelelő, 

illesztett konstansok felhasználásával) célszerű alkalmazni. 

 

F1.10.1. ábra. Benzol–toluol elegy egyensúlyi-diagramja (P = 760 Hgmm) 
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F1.10.2. ábra. Benzol–toluol elegy forrpont-harmatpont-diagramja (P = 760 Hgmm) 
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F1.10.3. ábra. Metanol–víz elegy egyensúlyi-diagramja (P = 760 Hgmm) 
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F1.10.4. ábra. Metanol–víz elegy forrpont-harmatpont-diagramja (P = 760 Hgmm) 
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F1.10.5. ábra. Pentán–hexán elegy egyensúlyi diagramja (P = 1 atm) 
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F1.10.6. ábra. Pentán–hexán elegy forrpont-harmatpont-diagramja (P = 1 atm) 
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F1.10.7. ábra. Fenol–metakrezol elegy egyensúlyi-diagramja (P = 1 atm) 
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F1.10.8. ábra. Fenol–metakrezol elegy forrpont-harmatpont-diagramja (P = 1 atm) 
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Telített víz-vízgőz legfontosabb adatai 

T 

[°C] 

T 

[K] 

P 

[Pa·10
-4

] 

v' 

[m
3
/kg] 

v'' 

[m
3
/kg] 

i' 

[kJ/kg] 

i'' 

[kJ/kg] 

r 

[kJ/kg] 

(fajlagos 

térfogat, 

folyadék) 

(fajlagos 

térfogat, 

telített gőz) 

(entalpia, 

folyadék) 

(entalpia, 

telített gőz) 

(párolgáshő, 

r = i'' - i') 

0 273,15 0,061076 0,0010002 206,3 0,000 2500,776 2500,776 

1 274,15 0,065656 0,0010001 192,6 4,229 2502,450 2498,264 

2 275,15 0,070539 0,0010001 179,9 8,415 2504,544 2496,170 

3 276,15 0,075747 0,0010001 168,2 12,644 2506,218 2493,658 

4 277,15 0,081287 0,0010001 157,3 16,831 2508,312 2491,565 

5 278,15 0,087191 0,0010001 147,2 21,060 2509,987 2489,053 

6 279,15 0,093477 0,0010001 137,8 25,246 2511,661 2486,541 

7 280,15 0,100126 0,0010001 129,1 29,433 2513,755 2484,447 

8 281,15 0,107206 0,0010002 121,0 33,662 2515,429 2481,935 

9 282,15 0,114728 0,0010003 113,4 37,849 2517,523 2479,842 

10 283,15 0,122711 0,0010004 106,42 42,035 2519,198 2477,330 

11 284,15 0,131174 0,0010005 99,91 46,222 2521,291 2475,236 

12 285,15 0,140157 0,0010006 93,84 50,409 2522,966 3472,724 

13 286,15 0,149669 0,0010007 88,18 54,596 2525,059 2470,631 

14 287,15 0,159741 0,0010008 82,90 58,783 2526,734 2468,119 

15 288,15 0,170410 0,0010010 77,97 62,969 2528,409 2465,607 

16 289,15 0,181698 0,0010011 73,39 67,156 2530,083 2463,094 

17 290,15 0,193642 0,0010013 69,10 71,343 2531,758 2460,582 

18 291,15 0,206234 0,0010015 65,09 75,530 2533,433 2458,070 

19 292,15 0,219571 0,0010016 61,34 79,717 2535,526 2455,977 

20 293,15 0,233692 0,0010018 57,84 83,903 2537,201 2453,465 

21 294,15 0,248599 0,0010021 54,56 88,090 2538,876 2450,953 

22 295,15 0,264289 0,0010023 51,50 92,277 2540,969 2448,859 

23 296,15 0,280764 0,0010025 48,62 94,464 2542,644 2446,347 

24 297,15 0,298220 0,0010028 45,93 100,609 2544,737 2444,254 

25 298,15 0,316657 0,0010030 43,40 104,796 2546,412 2441,742 

26 299,15 0,335976 0,0010033 41,04 108,982 2548,086 2439,230 

27 300,15 0,356374 0,0010036 38,82 113,169 2550,180 2437,136 

28 301,15 0,377850 0,0010038 36,73 117,356 2551,855 2434,624 

29 302,15 0,400406 0,0010041 34,77 121,501 2553,948 2432,531 

30 303,15 0,424138 0,0010044 32,93 125,688 2555,623 2430,019 
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31 304,15 0,449145 0,0010047 31,20 129,875 2557,716 2427,925 

32 305,15 0,475328 0,0010051 29,57 134,061 2559,391 2425,413 

33 306,15 0,502885 0,0010054 28,04 138,248 2561,066 2422,901 

34 307,15 0,531815 0,0010057 26,60 142,435 2563,159 2420,808 

35 308,15 0,562215 0,0010061 25,24 146,580 2564,834 2418,296 

36 309,15 0,593989 0,0010064 23,97 150,767 2566,508 2415,784 

37 310,15 0,627429 0,0010068 22,77 154,953 2568,602 2413,690 

38 311,15 0,662439 0,0010071 21,63 159,140 2570,277 2411,178 

39 312,15 0,699116 0,0010075 20,56 163,327 2571,951 2408,666 

40 313,15 0,737460 0,0010079 19,55 167,514 2573,626 2406,154 

41 314,15 0,777765 0,0010083 18,59 171,659 2575,301 2403,642 

42 315,15 0,819836 0,0010087 17,69 175,846 2576,975 2401,130 

43 316,15 0,863868 0,0010091 16,84 180,032 2578,650 2398,618 

44 317,15 0,909959 0,0010095 16,04 184,219 2580,744 2396,524 

45 318,15 0,958208 0,0010099 15,28 188,406 2582,418 2394,012 

46 319,15 1,008516 0,0010103 14,56 192,593 2584,512 2391,919 

47 320,15 1,061178 0,0010108 13,88 196,780 2586,186 2389,407 

48 321,15 1,116193 0,0010112 13,23 200,925 2587,861 2386,895 

49 322,15 1,173562 0,0010116 12,62 205,111 2589,954 2384,801 

50 323,15 1,233480 0,0010121 12,04 209,298 2591,629 2382,289 

51 324,15 1,296047 0,0010126 11,50 213,485 2593,304 2379,777 

52 325,15 1,361163 0,0010130 10,98 217,672 2594,979 2377,265 

53 326,15 1,429221 0,0010135 10,49 221,859 2597,072 2375,172 

54 327,15 1,500123 0,0010140 10,02 226,003 2598,747 2372,660 

55 328,15 1,573967 0,0010145 9,578 230,190 2600,421 2370,147 

56 329,15 1,650950 0,0010150 9,158 234,377 2602,096 2367,635 

57 330,15 1,731168 0,0010155 8,757 238,564 2604,190 2365,542 

58 331,15 1,814623 0,0010160 8,380 242,751 2605,864 2363,030 

59 332,15 1,901509 0,0010166 8,020 246,937 2607,539 2360,518 

60 333,15 1,991731 0,0010171 7,678 251,124 2609,214 2358,006 

61 334,15 2,085874 0,0010177 7,353 255,311 2610,888 2355,494 

62 335,15 2,183941 0,0010182 7,043 259,498 2612,563 2352,982 

63 336,15 2,284949 0,0010188 6,749 263,685 2614,238 2350,470 

64 337,15 2,390861 0,0010193 6,468 267,871 2615,913 2347,957 

65 338,15 2,500696 0,0010199 6,201 272,058 2617,587 2345,445 

66 339,15 2,614453 0,0010205 5,947 276,245 2619,262 2342,933 

67 340,15 2,733113 0,0010210 5,705 280,432 2621,355 2340,840 
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68 341,15 2,855696 0,0010216 5,475 284,619 2623,030 2338,328 

69 342,15 2,984164 0,0010222 5,255 288,805 2624,705 2335,816 

70 343,15 3,116553 0,0010228 5,045 292,992 2626,380 2333,304 

71 344,15 3,253846 0,0010234 4,846 297,179 2628,054 2330,792 

72 345,15 3,396043 0,0010240 4,655 301,408 2629,729 2328,279 

73 346,15 3,543143 0,0010246 4,473 305,595 2631,404 2325,767 

74 347,15 3,696126 0,0010252 4,299 309,781 2633,079 2323,255 

75 348,15 3,854994 0,0010258 4,133 313,968 2634,753 2320,743 

76 349,15 4,018765 0,0010264 3,975 318,155 2636,428 2318,231 

77 350,15 4,189401 0,0010270 3,824 322,342 2638,103 2315,719 

78 351,15 4,364940 0,0010277 3,679 326,570 2639,777 2313,207 

79 352,15 4,547344 0,0010283 3,540 330,757 2641,452 2310,695 

80 353,15 4,735631 0,0010290 3,408 334,944 2643,127 2308,183 

81 354,15 4,930784 0,0010297 3,282 339,131 2644,802 2305,671 

82 355,15 5,132801 0,0010304 3,161 343,359 2646,476 2303,159 

83 356,15 5,341682 0,0010310 3,045 347,546 2648,151 2300,647 

84 357,15 5,557429 0,0010317 2,934 351,733 2649,826 2298,135 

85 358,15 5,780040 0,0010324 2,828 355,962 2651,500 2295,622 

86 359,15 6,010496 0,0010331 2,727 360,149 2653,175 2293,110 

87 360,15 6,248797 0,0010338 2,629 364,377 2654,850 2290,598 

88 361,15 6,494944 0,0010345 2,536 368,564 2656,106 2287,668 

89 362,15 6,748937 0,0010352 2,447 372,751 2657,781 2285,155 

90 363,15 7,010774 0,0010359 2,361 376,979 2659,455 2282,643 

91 364,15 7,280457 0,0010366 2,279 381,166 2661,130 2280,131 

92 365,15 7,560927 0,0010373 2,200 385,395 2662,386 2277,201 

93 366,15 7,849243 0,0010381 2,124 389,582 2664,061 2274,688 

94 367,15 8,146384 0,0010388 2,052 393,810 2666,154 2272,176 

95 368,15 8,452352 0,0010396 1,982 398,039 2667,829 2269,664 

96 369,15 8,769106 0,0010404 1,915 402,226 2669,504 2267,152 

97 370,15 9,094687 0,0010412 1,851 406,455 2671,178 2264,640 

98 371,15 9,430075 0,0010420 1,789 410,683 2672,853 2262,128 

99 372,15 9,778211 0,0010427 1,730 414,912 2674,109 2259,197 

100 373,15 10,13223 0,0010435 1,673 419,099 2675,784 2256,685 

101 374,15 10,49998 0,0010443 1,618 423,327 2677,459 2254,173 

102 375,15 10,87754 0,0010450 1,566 427,514 2678,715 2251,242 

103 376,15 11,26686 0,0010458 1,515 431,743 2680,389 2248,730 

104 377,15 11,66795 0,0010466 1,466 435,971 2681,645 2245,800 
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105 378,15 12,07983 0,0010474 1,419 440,200 2683,320 2243,287 

106 379,15 12,50446 0,0010482 1,374 444,429 2684,995 2240,775 

107 380,15 12,94086 0,0010490 1,331 448,657 2686,670 2237,845 

108 381,15 13,39000 0,0010498 1,289 452,886 2688,344 2235,333 

109 382,15 13,85189 0,0010507 1,249 457,115 2689,600 2232,402 

110 383,15 14,32653 0,0010515 1,210 461,343 2691,275 2229,890 

111 384,15 14,81393 0,0010523 1,173 465,572 2692,950 2227,378 

112 385,15 15,31603 0,0010532 1,137 469,801 2694,206 2224,447 

113 386,15 15,83186 0,0010540 1,102 474,029 2695,881 2221,935 

114 387,15 16,36141 0,0010549 1,069 478,258 2697,137 2219,004 

115 388,15 16,90568 0,0010558 1,036 482,529 2698,811 2216,492 

116 389,15 17,46466 0,0010567 1,005 486,757 2700,486 2213,561 

117 390,15 18,03835 0,0010576 0,9754 490,986 2702,161 2211,049 

118 391,15 18,62773 0,0010585 0,9465 495,257 2703,417 2208,118 

119 392,15 19,23280 0,0010594 0,9186 499,485 2704,673 2205,188 

120 393,15 19,85356 0,0010603 0,8017 503,672 2706,348 2202,675 

121 394,15 20,49100 0,0010612 0,8657 507,859 2707,604 2199,745 

122 395,15 21,14412 0,0010621 0,8407 512,046 2708,860 2196,814 

123 396,15 21,81489 0,0010630 0,8164 516,651 2710,953 2194,302 

124 397,15 22,50332 0,0010640 0,7930 520,838 2712,209 2191,371 

125 398,15 23,20842 0,0010649 0,7704 525,025 2713,465 2188,440 

126 399,15 23,93215 0,0010658 0,7486 529,222 2714,721 2185,510 

127 400,15 24,67353 0,0010668 0,7276 533,398 2716,396 2182,998 

128 401,15 25,43355 0,0010677 0,7074 537,585 2717,652 2180,067 

129 402,15 26,21318 0,0010687 0,6880 542,191 2719,327 2177,136 

130 403,15 27,01144 0,0010697 0,6683 546,377 2720,583 2174,205 

131 404,15 27,82931 0,0010707 0,6499 550,564 2721,839 2171,274 

132 405,15 28,66778 0,0010717 0,6321 554,751 2723,095 2168,344 

133 406,15 29,52782 0,0010727 0,6148 558,938 2724,351 2165,413 

134 407,15 30,41042 0,0010737 0,5981 563,543 2726,025 2162,482 

135 408,15 31,30283 0,0010747 0,5820 567,730 2727,282 2159,551 

136 409,15 32,22465 0,0010757 0,5664 571,917 2728,538 2156,621 

137 410,15 33,16609 0,0010767 0,5512 576,104 2729,794 2153,690 

138 411,15 34,13695 0,0010777 0,5366 580,709 2731,468 2150,759 

139 412,15 35,12742 0,0010788 0,5224 584,896 2732,724 2147,828 

140 413,15 36,13751 0,0010798 0,5087 589,083 2733,980 2144,898 

141 414,15 37,16720 0,0010808 0,4953 593,270 2735,236 2141,967 
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142 415,15 38,22632 0,0010819 0,4824 597,875 2736,911 2139,036 

143 416,15 39,31486 0,0010829 0,4699 602,062 2738,167 2136,105 

144 417,15 40,41320 0,0010840 0,4579 606,249 2739,005 2132,756 

145 418,15 41,55078 0,0010851 0,4461 610,435 2740,261 2129,825 

146 419,15 42,70796 0,0010862 0,4347 615,041 2741,517 2126,476 

147 420,15 43,89457 0,0010873 0,4237 619,228 2742,773 2123,545 

148 421,15 45,10078 0,0010884 0,4130 623,415 2744,029 2120,614 

149 422,15 46,33642 0,0010895 0,4026 628,020 2745,285 2117,265 

150 423,15 47,60148 0,0010906 0,3926 632,207 2746,541 2114,334 

 

Rendezetlen töltetek legfontosabb adatai 

Töltet Anyaga Térfogatsúly 

(kg/m3) 

Méret 

(mm×mm) 

Fajlagos 

felület 

(m2/m3) 

Hézagtérfogat 

(m3/m3) 

Ft töltetre 

jellemző 

szorzófaktor 

(-) 

Raschig- 

gyűrű 

Kerámia 795 

605 

570 

535 

575 

12×12×1,8 

25×25×3 

35×35×4 

50×50×5 

70×70×7 

360 

195 

140 

98 

72 

0,67 

0,73 

0,76 

0,77 

0,77 

580 

155 

95 

65 

37 

Raschig- 

gyűrű 

Fém  12,5×12,5 

25×25 

51×51 

75×75 

  410 

137 

57 

32 

Berl- 

nyereg 

Kerámia 780 

640 

12,5×12,5 

25×25 

545 

260 

0,65 

0,68 

240 

110 

Pall-gyűrű Polipropilén 80 

65 

65 

53 

25×25 

35×35 

50×50 

90×90 

220 

160 

110 

86 

0,91 

0,93 

0,93 

0,94 

52 

40 

25 

16 

Pall-gyűrű Fém 460 

390 

380 

360 

25×25 

38×38 

50×50 

215 

135 

105 

78 

0,94 

0,95 

0,95 

0,96 

48 

28 

20 

16 

HY-PAK- 

gyűrű 

Fém 304 

224 

208 

25×25 

50×50 

75×75 

 0,96 

0,97 

0,97 

42 

18 

15 
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Intalox- 

nyereg 

Kerámia 740 

672 

625 

610 

580 

12,5×12,5 

25×25 

38×38 

51×51 

76×76 

625 

255 

195 

118 

92 

0,71 

0,73 

0,76 

0,76 

0,79 

200 

98 

52 

40 

22 

Szuper-

Intalox 

Polipropilén 80 

56,4 

59,2 

25×12,5×1,2 

51×25×1,5 

76×38×2,6 

288 

250 

200 

0,85 

0,96 

0,97 

33 

21 

16 

Szuper-

Intalox 

kerámia 625 

595 

25×12,5 

51×25 

 0,79 

0,81 

60 

30 

Tellerett Poliprolilén 128 

11 

103 

102 

102 

88 

47 

25×9×1,5×2 

47×19×3×3 

51×19×3×3 

59×19×3×3 

73×28×3×4 

95×37×3×6 

145×48×3×6 

269 

285 

280 

250 

127 

94 

65 

0,82 

0,88 

0,89 

0,92 

0,89 

0,9 

0,95 

488 

271 

255 

213 

180 

129 

76 
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2. KÉMIAI REAKTOROK 

 

 

"The chemical process is the basic 

phenomenon which makes chemistry different 

from physics and makes the former a more 

complicated science.” 

 

Nobel Lecture, December 11, 1956 

N. N. Semenov 

 

 

“The heart of chemistry is the chemical 

reaction.” 

 

Nobel Lecture, December 8, 1999 

A. Zewail 

 

„A kémiai folyamat, az az alapvető jelenség, 

amely megkülönbözteti a kémiát a fizikától, és 

egyúttal egy sokkal bonyolultabb tudománnyá 

teszi.” 

 

N. N. Szemjonov előadása a Nobel-díj 

átvételekor, 1956-ban. 

 

 

„A kémia szíve a kémiai reakció.” 

 

 

A. Zewail előadása a Nobel-díj átvételekor, 

1999-ben. 
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Előszó 

A kémiai eljárásoknál központi helyet foglal el a kémiai reakció megvalósítására szolgáló reaktor. A 

kémiai átalakítás célja a kívánt termék előállítása a nyersanyagokból, vagy a környezetvédelmi 

eljárásoknál a káros szennyező anyagok megsemmisítése. A kémiai reakciót az üzemben megvalósító 

vegyészmérnök számára a fizikai-kémiai ismeretek (reakciókinetika, kémiai egyensúly stb.) mellett a 

vegyipari műveletek tárgyban tanultak is nélkülözhetetlenek. 

A reaktortervezés alapjainak bemutatásához először összegezzük a fontosabb fizikai-kémiai 

ismereteket. Bemutatjuk, hogy a műszaki kémia a valóság lehető legegyszerűbb leírására törekszik. 

Munkánkban főleg homogén (egyfázisú) reakciók műveleti leírását tárgyaljuk. Természetesen az 

általános megállapítások a többfázisú reakciókra is kiterjeszthetőek. Az ideális reaktortípusok 

tárgyalása után ismertetjük a nemideális áramlás modelljeit és a nemideális áramlás hatását a reaktor 

működésére. Ezután tárgyaljuk a heterogén fázisú reaktorok fő típusait és készülékeit. 

A kémiai reaktorok rész elején megadjuk az adott témával részletesen foglalkozó szakirodalmat. A 

szakkönyveket azok számára ajánljuk, akik az adott témát alaposabban szeretnék megismerni. Ezek a 

szakkönyvek a későbbiekben is jól használhatók majd kémiai reakcióval vagy reaktorral kapcsolatos 

feladatok megoldásában. A reaktorokkal foglalkozó fejezet megírásánál számunkra is útmutatóak 

voltak ezek a szakkönyvek. 

A konkrét irodalmi hivatkozások a fejezetek végén találhatók. 
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2.1. A reaktorszámítás fizikai-kémiai alapjai (Sawinsky János) 

2.1.1. Kémiai reakció és reakciósebesség 

2.1.1.1. A reakciók osztályozása 

A reakcióban részt vevő fázisok száma szerint megkülönböztetünk egy-, két- és többfázisú reakciót. 

Egyfázisú reakciónál, ha a vizsgált térfogatrészben a rendszer állapotát jellemző intenzív paraméterek 

értéke mindenütt ugyanakkora, akkor homogén reakcióról beszélünk. E csoportba tartoznak a gáz- és a 

folyadékfázisú reakciók. A szilárd fázisban lejátszódó reakciók nem sorolhatók ide, mivel helyi 

koncentrációkülönbségek lépnek fel. A két- és többfázisú heterogén reakciók a fázisok érintkezési 

felületén vagy annak környezetében játszódnak le. 

Ha a reakcióban részt vevő molekulák az átalakulás során olyan állapotokon haladnak keresztül, 

amelyek önálló kémiai komponensként azonosíthatók, akkor a reakció összetett, ha a kiindulás és a 

végállapot között nincs ilyen köztitermék, akkor a reakció egyszerű (kinetikai értelemben elemi 

reakció). A vegyészmérnöki gyakorlatban a reaktortervezésnél, e szigorú definícióval szemben, 

egyszerűnek nevezzük azokat a reakciókat, amelyek egyetlenegy reakcióegyenlettel leírhatók; azaz 

figyelmen kívül hagyjuk, hogy a reakció valójában több elemi reakciólépésen keresztül fut le. 

A FIZIKAI KÉMIA célja a reakciómechanizmus felderítése, a MŰSZAKI KÉMIÁ-ban a feladat a 

reaktortervezés, a reaktor optimális üzemeltetése. A reakció mechanizmusa rendszerint bonyolult, csak 

több egyenlettel írható le. A műszaki kémiában megelégszünk a valóság egyszerűbb leírásával. Ezt 

kívánjuk a következő példán (2.1.1. táblázat) bemutatni. 

2.1.1. táblázat. Metán magas hőmérsékletű klórozása 

 FIZIKAI KÉMIA 

Mechanizmus 

láncreakció 

  MŰSZAKI KÉMIA 

Reakcióséma 

 láncindítás    

(1) Cl2  2 Cl•    

 láncterjedés  (1) CH4+ Cl2  CH3Cl + HCl 

(2) Cl• + CH4  •CH3 + HCl  (2) CH3Cl + Cl2  CH2Cl2 + HCl 

(3) •CH3 + Cl2  CH3Cl + Cl•  (3) CH2Cl2 + Cl2  CHCl3 + HCl 

(4) Cl• + CH3Cl  •CH2Cl + HCl   (4) CHCl3 + Cl2  CCl4 + HCl 

(5) •CH2Cl +Cl2  CH2Cl2 + Cl•    

(6) Cl• + CH2Cl2  •CHCl2 + HCl     

(7) •CHCl2 +Cl2  CHCl3+ Cl•    

(8) Cl• + CHCl3  •CCl3 + HCl     

(9) •CCl3 +Cl2  CCl4 + Cl•    

 láncvégződés    

(10) 2 •CH2Cl  C2H4Cl2    

(11)  •CH2Cl + •CHCl2  C2H3Cl3    

  etc.    
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A részletes reakciómechanizmus inkább megfelel a valóságnak, mint a négy reakcióból álló 

reakcióséma, de nehezen kezelhető, mert számos mellékreakciót figyelembe vesz, amelyek a reaktor 

üzeme és tervezése szempontjából nem relevánsak. 

A metán magas hőmérsékletű klórozásakor a Cl2-t 400–450 °C-ra melegítve unimolekulásan elbomlik; 

a Cl-Cl kötés elszakad, Cl-atomok keletkeznek és beindul a láncreakció. A Cl atom reagál a metánnal 

,hidrogént lehasítva; HCl és metilgyök keletkezik (láncterjedés). A metilgyök újabb Cl2 molekulával 

ütközik, CH3Cl keletkezik és újraképződik a Cl atom. A Cl atom lehasít egy másik hidrogénatomot a 

CH3Cl molekuláról és így •CH2Cl gyök és HCl keletkezik. 

A láncreakciók láncvivői szabad atomok, szabad gyökök, amelyek egy vagy több párosítatlan elektront 

tartalmaznak, ezért stabilitásuk kicsi, viszont igen reakcióképesek. 

A láncvégződési reakcióban a láncvivők elfogynak (rekombinálódnak). 

A műszaki kémiában használt négy reakcióegyenlettel a termékösszetétel kielégítő pontossággal 

számítható. 

Ebben az esetben is érvényes OCCAM híres tétele: „Felesleges többel létrehozni azt, ami kevesebbel is 

elérhető. ” (William OCCAM 1295?–1349? ferences rendi szerzetes, az utolsó nagy skolasztikus 

filozófus. Leghíresebb logikai tételét „OCCAM borotvája”-ként említik.). 

A műszaki gyakorlatban használható sebességi egyenlet megállapításánál az OCCAM-elvet kell 

érvényesíteni, ami azt jelenti, hogy a lehető legkevesebb paraméterrel kell leírni az észlelt kinetikai 

viselkedést. Egy mechanizmust ritkán lehet teljes egyértelműséggel bizonyítani (verifikálni), de 

egyetlen nem értelmezhető kísérleti tapasztalat is érvényteleníthet egy mechanizmus javaslatot (Karl 

POPPER [1902–1994] falszifikációs elve). 

2.1.1.2. Sztöchiometriai egyenlet 

A sztöchiometria alapja, hogy zárt rendszerben lejátszódó kémiai átalakulásnál minden egyes elem 

mennyisége állandó marad. 

Ha a reagáló rendszerben lévő, K számú komponens között csak egy reakció játszódik le, akkor a 

sztöchiometriai egyenletet röviden a következőképpen foglalhatjuk össze: 

0
1




j

K

j

jA , (2.1.1) 

ahol Aj a j-edik komponens szimbóluma, és j  a sztöchiometriai együtthatója. 

 A νj előjele negatív, ha kiindulási, illetve pozitív, ha keletkező komponensre vonatkozik. 

2.1.1.3. Reakciósebesség 

Legyen a zárt rendszerben a j-edik komponens kezdeti mennyisége 0jn  (mol) és egy tetszőleges t 

időpontban jn . A reakció előrehaladásának mértékét a   extenzív reakciókoordináta fejezi ki (DE 

DONDER 1920): 







j

jj nn 0
 (mol). (2.1.2) 

A reakciósebesség az extenzív reakciókoordináta idő szerinti első deriváltjával egyenlő: 

dt

dn

dt

d j

j




1
  (mol/s). (2.1.3) 
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A reakciósebesség tehát a j-edik komponens keletkezési, illetve fogyási sebessége, osztva a 

komponens sztöchiometriai együtthatójával. Az így definiált reakciósebesség mindegyik komponensre 

nézve ugyanakkora, és pozitív. 

A kémiai átalakulást a konverzió értékével is jellemezhetjük. A konverzió a reaktorba beadott 

kiindulási anyag (reagáló komponens, reaktáns, edukt) elreagált hányadával egyenlő: 

0

0

k

kk

n

nn
X


 . (2.1.4) 

A konverziót értelemszerűen arra a reaktánsra számítjuk, amelyik nincs feleslegben (korlátozó 

komponens, vagy más néven minor komponens, amelyet általánosan k indexszel jelölünk). A 

reakciósebesség a konverziónövekedés sebességével is kifejezhető: 

dt

dXn

k

k


 0

. (2.1.5) 

Célszerű egy további fogalmat is bevezetni: a reakcióelegy egységnyi térfogatára vonatkoztatott 

intenzív reakciósebességet (fajlagos reakciósebesség) 

dt

dn

VV
r

j

j

 1



 (mol/(m3s)), (2.1.6) 

ahol V a reakcióelegy térfogata (m3). 

 

A reakciósebesség koncentrációfüggése 

Kísérleti tapasztalatok szerint homogén gáz- és folyadékfázisú reakciók sebessége sok esetben a 

következő egyszerű összefüggéssel írható le (Guldberg és Waage, 1863). 





K

j

m

j
jckr

1

, (2.1.7) 

ahol k reakciósebességi együttható [s–1(m3/mol)m–1], 

  jc  koncentráció (mol/m3), 

  jm  az egyes komponensek szerinti részrend. 

A részrendek összegét a reakció bruttó rendjének vagy röviden reakciórendnek nevezzük: mm
j

j  . 

Elemi reakcióknál az jm  hatványkitevők (részrendek) megegyeznek a sztöchiometriai együtthatókkal. 

Ez az egyezés szükséges, de nem elégséges feltétele annak, hogy a vizsgált folyamat elemi reakció. 

Homogén gázfázisú reakcióknál a reakciólépések általában elemi reakciók, azaz a sztöchiometriai 

egyenlet megfelel a molekuláris átalakulásnak. A reakciósebesség általában erősen függ a 

hőmérséklettől, amit a sebességi együttható változtatásával veszünk figyelembe. A termikus reakciók 

hőmérsékletfüggését viszonylag széles hőmérséklettartományban jól leírja az Arrhenius-egyenlet 

(2.1.2.2. fejezet). 

 

Egyirányú reakciók időállandója (τR) 

A 2.1.1. ábrán az A kiindulási komponens koncentrációváltozása látható zárt rendszerben (szakaszos 

reaktorban) a t idő függvényében (cA0 a kezdeti koncentráció). 

A cA(t)/cA0 görbe kezdeti szakaszához húzott érintő az abszcisszát ηR -nél metszi. Ezt az időt a reakció 

időállandójának nevezzük, amely a reakció gyorsaságát jellemzi. Ha a reakció a kezdeti sebességgel 
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menne végig, akkor ηR időnél befejeződne. 

Az érintő iránytangense: 

0
d

d11

0 



tR t

c

c

A

A
. (2.1.8) 

A reakciósebesség-definíció egyenlete zárt rendszerre, ha a reakcióelegy térfogata állandó: 

t

c
r A

A d

d1


 . (2.1.9) 

 

2.1.1. ábra. A reakció időállandójának grafikus meghatározása 

A kezdeti reakciósebesség: 

0
d

d1
0





t
t

c
r A

A
. (2.1.10) 

Ennek alapján a reakció időállandója általánosan: 

  0

0

r

c

A

A
R





 . (2.1.11) 

Elsőrendű irreverzibilis reakció esetén 
k

R

1
 . (2.1.12) 

Másodrendű reakció (2Atermék) esetén 
02

1

Akc
R  . (2.1.13) 

2.1.1.4. Homogén gáz- és folyadékfázisú reakciók kinetikája 

Egyszerű reakciók 

Elsőrendű reakció 

A reakció elsőrendű, ha a térfogattal osztott reakciósebesség (fajlagos reakciósebesség) egyetlen 

reaktáns koncentrációjával arányos: 

Ackr  . (2.1.14) 

Másodrendű reakciók 

A másodrendű reakcióknak két típusát ismerjük: 

I. típus 2A  termék 
2
Akcr  , (2.1.15) 

II. típus A + B  termék BAckcr  . (2.1.16) 
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Az első típusú reakcióra jellemző példa a nitrogén-dioxid termikus bomlása és a ciklopentadién 

dimerizációja: 

22 ONO2NO2  , 

121065 HCHC2  . 

A második típusba tartozik, pl. az alkálikus észter elszappanosítása. 

OHR'RCOOOHRCOOR'  
 

Összetett reakciók 

Az összetett reakciók több egyszerű reakcióból állnak. E csoportba tartoznak 

 a megfordítható (egyensúlyra vezető) reakciók, 

 a párhuzamos reakciók (elágazások), 

 a reakciósorozat (konszekutív reakciók), és ezek kombinációi. 

Reakciósorozatnak nevezzük az olyan reakciórendszert, amelynek reakciói sorba rendezhetők úgy, 

hogy minden reakció termékei közül legalább egy a soron következő reakciónak kiindulási anyaga 

legyen. A reakciólépéseket így összekötő komponenseket a sorozat törzskomponenseinek nevezzük 

(Csányi et al, 1983). A törzskomponensekre érvényes, hogy 

jiij ,1  . (2.1.17) 

A sztöchiometriai együttható első indexe (i) a reakció sorszámát jelenti, a második index (j) a 

komponensre vonatkozik. 

Ha a reakciósorozat önmagába záródó, akkor reakcióhuroknak nevezzük. A legegyszerűbb reakció-

hurok az ún. háromszög-reakció. 

 

Ez a reakcióséma pl. az n-butének izomerizációjára érvényes (Wei és Kuo, 1969): 

A1 = butén-1, A2 = cisz-butén-2, A3 = transz-butén-2. 

Az N reakciólépésből álló ciklus zárását a következő feltétel fejezi ki: 

jNj 1   (2.1.18) 

A reakcióhurok törzskomponenseit ciklikus komponenseknek nevezzük. Ha a reakciórendszer minden 

komponense ciklikus komponens, akkor a reakcióhurok sztöchiometriailag zárt, ellenkező esetben 

sztöchiometriailag nyitott. 

Az első esetre példa a fent bemutatott háromszög reakció. A legegyszerűbb, sztöchiometriailag nyitott 

reakcióhurok a következő: 

A1 + A2  A3, 

A3  A2 + A4. 

A rendszerben felfedezhető a hurok, mert a 

jNj 1 
 

kritérium az A2 és A3 komponensekre teljesül (ciklikus komponensek). A hurok sztöchiometriailag 

nyitott, mert A1 és A4 nem ciklikus komponens. 
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Ha a ciklikus komponensek valamelyike a reakciórendszerben képződik, akkor a végbemenő folyamat 

láncreakció. Az újra képződő komponenst láncvivőnek nevezzük. A fejezet elején bemutatott „Metán 

magas hőmérsékletű klórozása” láncreakcióban a Cl• gyök a láncvivő. 

Számos esetben a reakciórend törtszám, pl. 1/2 vagy 3/2. Így a hidrogén-peroxid bomlásánál alkálikus 

közegben, a foszgénképződési reakciónál (CO + Cl2 = COCl2) stb. 

Példa: A kísérleti adatok szerint a foszgénképződés sebességi egyenlete (Bodestein, 1924) 

   23

2ClCOkr     21

22 ClCOClk . 

A foszgén bomlása autokatalitikus folyamat. (Az autokatalitikus reakcióval a következő részben 

foglalkozunk.) Ha a szerves vegyület bomlása gázfázisban a RICE–HERZFELD-mechanizmus szerint 

játszódik le (nem elágazó láncreakció), akkor egyszerű a sebességi összefüggés. Pl. az acetaldehid 

pirolízisénél (Laidler, 1965) 

  23

3CHOCHkr  . 

A nem elemi reakciók sebességi egyenletének alakja azzal magyarázható, hogy ami egyetlen 

reakciónak látszik, az a valóságban elemi reakciók sorozatának eredménye. Azért észlelünk csupán 

egyetlen reakciót, mert az elemi reakciókban keletkező közbenső termékek mennyisége a legtöbb 

esetben mérhetetlenül kicsi. 

A sebességi összefüggés tört is lehet, pl. heterogén és homogén katalízisnél. Bizonyos körülmények 

között többlépcsős, összetett reakciók bruttó sebessége független a reaktánsok koncentrációjától. A 

reakció sebessége időben állandó. A reakció látszólag nulladrendű (pszeudo-nulladrendű reakció). 

Ilyen típusú reakcióval akkor találkozunk, ha kis mennyiségű katalizátor (pl. enzim) hatására játszódik 

le a reakció. Ha növeljük a reaktáns koncentrációját, akkor nem változik a reakció sebessége. A katali-

zátor aktív helyei telítődtek a reaktánssal. A reakció sebességét a katalizátor (pl. enzim) koncentrációja 

határozza meg. Nulladrendű kinetika szerint megy végbe az Aceton savval katalizált jódozása. 

Az alkoholt a májban lévő enzimek oxidálják. Az emberi szervezetben óránként 0,10–0,15 promille 

bomlik le, nulladrendű kinetika szerint. 

Több egyidejűleg lejátszódó reakcióból álló rendszernél a következő kérdésekre kell választ adni: 

1. Hány (és mely) reakcióegyenlet szükséges legalább, hogy mindegyik komponens mólszám-

változását számítani tudjuk? Ezeket a reakciókat kulcsreakcióknak nevezzük. 

2. Hány (és mely) komponens mólszámváltozását kell legalább ismerni, hogy a többiét számítani 

tudjuk? Ezeket a komponenseket kulcskomponenseknek hívjuk. 

Legyen a vizsgált rendszerben K számú komponens. Írjuk fel az adott feltételek mellett lehetséges 

összes reakció sztöchiometriai egyenletét. 





K

j
ij jA

1

0  (i = 1, …, N) (2.1.19) 

ahol νij a j-edik komponens sztöchiometriai együtthatója az i-edik reakcióban, 

  N a lehetséges reakciók száma. 

JOUGUET és BRINKLEY bebizonyították, hogy a reagáló rendszer egyértelmű leírásához nem kell 

valamennyi egyenletet felhasználni, csupán az egymástól lineárisan független R számú sztöchiometriai 

egyenletet (Jouguet, 1921; Brinkley, 1946). 

Példaként vizsgáljuk meg a formaldehid előállítását metanol oxidációjával. A sztöchiometriai 

egyenletetek: 

(1) 2CH3OH + O2 = 2CH2O + 2H2O 

(2) 2CH2O + O2 = 2CO + 2H2O 

(3) 2CO + O2 = 2CO2 

(4) CH2O + O2 = CO2 + H2O. 
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A (4) egyenlet nem tartalmaz új információt. A (4) egyenlet a (2) és (3) lineáris kombinációja. A (2) és 

(3) egyenleteket összeadva megkapjuk a (4) sztöchiometriai egyenletet. A reakciórendszer tehát R = 3 

lineárisan független reakcióegyenletből áll. 

(1) 2CH3OH + O2 = 2CH2O + 2H2O 

(2) 2CH2O + O2 = 2CO + 2H2O 

(3) 2CO + O2 = 2CO2 

Az aláhúzott vegyületek (CH2O, CO és CO2) a kulcskomponensek. 

Legyen a következő példa az ammónia oxidációja: 

(1) 4NH3 + 5O2 = 4NO + 6H2O 

(2) 4NH3 + 3O2 = 2N2 + 6H2O 

(3) 4NH3 + 6NO = 5N2 + 6H2O 

(4) 2NO + O2 = 2NO2 

(5) 2NO = N2 + O2. 

A (3) és (5) egyenletek előállíthatók az (1) és (2) egyenletek lineáris kombinációjával. 

5 x (2) – 3 x (1) = 2 x (3) 

(2) – (1) = 2 x (5) 

Három lineárisan független sztöchiometriai egyenlet marad: 

(1) 4NH3 + 5O2 = 4NO + 6H2O 

(2) 4NH3 + 3O2 = 2N2 + 6H2O 

(4) 2NO + O2 = 2NO2. 

A kulcskomponensek: NH3, NO és NO2. 

Ha a rendszerben több reakció játszódhat le egyidejűleg (szimultán), akkor lineáris algebrai módsze-

rekkel kell megállapítani az egymástól lineárisan független reakciók számát. Ez a sztöchiometriai 

mátrix rangjának meghatározását jelenti. 

 

Homogén katalízis 

Ha a katalizátor a reaktánsokkal azonos fázisban van, akkor homogén katalízisről beszélünk. 

A homogén katalízis előnye a heterogén katalízissel szemben: a reakciókörülmények enyhébbek 

(alacsonyabb nyomás és hőmérséklet), jobb a szelektivitás, nagyobb a katalizátorfém mennyiségére 

vonatkoztatott aktivitás, az izoterm reakciókörülmények biztosítása könnyen megoldható, a reakció-

mechanizmus viszonylag könnyen felderíthető, nincs diffúziós gátlás, mint a heterogén katalízisnél 

(ahol az anyagátadás, illetve a diffúzió a katalizátor pórusaiba sebességmeghatározó folyamat lehet), 

mert a reakció homogén fázisban játszódik le. 

A kénsavnak kén égetésével történő előállításánál már a XVII. században alkalmaztak kis 

mennyiségben salétromadalékot. Ez a gyakorlati ismeret, amely szerint nitrózus gázok katalizálják a 

kén-dioxid oxidációját kén-trioxiddá, volt az alapja a kb. másfél évszázadon keresztül alkalmazott 

ipari eljárásnak, az ólomkamrás kénsavgyártásnak. Az első üzem Angliában létesült 1746-ban. A 

XVIII. században és a XIX. század elején számos katalitikus reakciót fedeztek fel. 1781-ben 

PARMENTIER felfedezte, hogy a keményítő elcukrosítható ecetsav jelenlétében főzve. Egy évvel 

később, 1782-ben SCHEELE ecetsavat és benzoesavat észterezett alkohollal, ásványi savak jelen-

létében. Homogén katalitikus reakció az észterképződés, átészterezés és az észterhidrolízis, aldol-

addíció, éterszintézis alkoholok savval katalizált kondenzációjával, a peroxidok különféle ionok által 

katalizált bomlása, a szacharózhidrolízis savak vagy bázisok hatására, az olefinek (pl. etén, propén) 

polimerizációja (Ziegler–Natta-eljárás, Kaminsky, Metallocen szendvicskatalizátor). (Az enzimek által 

katalizált biokémiai reakciókkal e fejezetben nem foglalkozunk.) Homogén fázisú reakciók végre-
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hajtásához már régóta használt katalizátorok: a BRÖNSTED-savak az észterezést és a hidrolízist, az 

olefinek hidratálását, a szekunder és tercier alkoholok dehidratálását gyorsítják, valamint aromások és 

izo-paraffinok olefinekkel történő alkilezésére használják. LEWIS-savakat (mindenekelőtt AlCl3-at) 

használnak a FRIEDEL–CRAFTS-alkilezésnél. Vas(III)klorid oldott formában katalizálja a klórozást az 

aromás magban. Homogén bázikus katalizátorokat (NaOH, KOH, Ca(OH)2) használnak karbonil 

vegyületek kondenzációjánál. 

A XIX. század kísérleti eredményeit és az elméleti elképzeléseket összegezve a katalízis mibenlétéről 

W. OSTWALD adta az első elfogadható definíciót: „Katalizátor minden olyan anyag, amely anélkül, 

hogy a kémiai reakció termékei között megjelenne, annak sebességét megváltoztatja.” A definíció 

szerint katalizátornak tekinthető az az anyag is, amely a reakciót lassítani képes (Inhibitorok). 

 

Homogén katalitikus reakciók mechanizmusa 

A katalizátor (K) első lépésben az edukttal (A) közbenső terméket (AK) képez, amely közvetlenül a 

termék keletkezése közben elbomlik 

(1) A + K → (AK) → termék + K 

vagy a közbenső termék egy második reaktánssal (B) reagál, amikor is termék keletkezik, és a 

katalizátor regenerálódik. 

(2) A + K → (AK), (AK) + B → termék + K 

Az (1) mechanizmusra példa a tercier-butanol HBr által katalizált dehidratálása gázfázisban. 

(CH3)3C-OH → (CH3)2C=CH2 + H2O 

Katalizátor nélkül az alkohol 700 K alatt nem bomlik észrevehető sebességgel. A nem katalitikus 

reakció elsőrendű. A reakciósebességi együttható k1 = 4,8·1014 exp(–32700/T) (1/s). Kis mennyiségű 

HBr hatására már 500 K hőmérsékleten bekövetkezik egy gyorsbomlás. Katalizátor jelenlétében a 

reakció másodrendű: r = k2[terc-Butanol][HBr]. A reakciósebességi együttható k2 = 9,2·1012 exp(–

15200/T) (dm3/mol·s). A katalizátor hatására nagyon lecsökken az aktiválási energia. A feltételezett 

mechanizmus szerint a sebességmeghatározó első lépésben tercier-butil-bromid közti termék 

keletkezik (tercier-BuOH + HBr → tercier-BuBr + H2O), amit a tercier-butil-bromid gyors bomlása 

követ (tercier-BuBr → (CH3)2C=CH2 + HBr), amelyben a katalizátor visszaalakul, és elindít egy újabb 

katalitikus ciklust. 

Fontos homogén katalitikus eljárások: olefinek metatézise, SHOP-eljárás (Shell Higher Olefin 

Process), alkének hidroformilezése (oxoszintézis), metanol karbonilezése ecetsavvá, szelektív 

hidrogénezés Wilkinson-katalizátorral [P(C6H5)3]3RhCl és enantioszelektív katalízis (prokirális 

szubsztrátumok hidrogénezése, epoxidálása és hidroformilezése). A felsorolt eljárások közül csak 

néhányat ismertetünk röviden. 

Az olefinek metatézisénél két adott szénatomszámú olefinből egy kisebb és egy nagyobb szénatom-

számú olefin keletkezik, pl. két mól 2-penténből egy mól 2-butén és egy mól 3-hexén keletkezik már 

szobahőmérsékleten, WCl6/C2H5AlCl2/C2H5OH katalizátor jelenlétében. Az α,ω-diének metatézisénél 

etén lehasadása mellett, a reakció inter- vagy intramolekulárisan játszódik le, és többszörösen 

telitettlen polimer vagy cikloalkén keletkezik (ring closing methatesis). 

A SHOP-eljárás 3 lépésből áll. Az első lépésben az etént 70–140 bar nyomáson és 80–120 °C-on Ni-

organikus kelátkatalizátor jelenlétében páros C4–C24 szénatomszámú, lineáris olefinekké oligo-

merizálják. Az olefinkeverékből a C12–C18 szénatomszámú frakciót rektifikálással kinyerik, és belőle 

biológiailag lebomló mosószereket gyártanak. A második és harmadik lépés heterogén katalitikus 

reakció. A Ni-organikus kelátkatalizátort a reaktorban nikkelsóból (pl. nikkel-kloridból) és egy 

ligandumot képző vegyületből (pl. difenil-foszfin-ecetsav: (C6H5)2P-CH2COOH) és egy redukáló 

szerből (pl. nátrium-borhidrid) állítják elő. A reakciót poláris oldószerben (pl. 1,4-butándiol) végzik, 
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amelyben a Ni-organikus katalizátor oldódik, de a keletkező termék (olefinek) nem. A reakciórendszer 

tehát két folyadékfázisból áll (a termékfázisból és a katalizátort tartalmazó fázisból), így a katalizátor 

egyszerűen elválasztható a terméktől, és újra használható. 

A homogén katalízis legjelentősebb eredményei a királis katalízis kidolgozásához kötődnek. A 2001. 

évi kémiai Nobel-díj nyertesei (Knowles, W. S., Noyori, R., Sharpless, K. B.) ezen a területen 

végeztek úttörő munkát: iparilag is alkalmazható eljárásokat dolgoztak ki enantioszelektív 

hidrogénezési és oxidációs reakciók kivitelezésére királis ligandumokat tartalmazó ródium-, ruténium- 

és ozmium-komplexek jelenlétében. Az első sikeres enantioszelektív homogén katalitikus ipari eljárás 

a Parkinson-kór kezelésére használt L-Dopa (L-3,4-dihidroxi-fenilalanin) előállítása volt (Monsanto). 

Jelenleg számos fémorganikus katalizátort ismerünk, amelyekkel 98%-nál nagyobb enantiomer-

felesleg (enantiomeric excess, ee) érhető el. 

 

Autokatalízis 

Izoterm zárt rendszerben egyszerű (nem összetett) reakciónál a reakciósebesség a reakció előrehala-

dásával, ahogy fogy a kiindulási reaktáns mennyisége, monoton csökken a végső, egyensúlyi vagy 

nulla érték felé (dr/dX < 0). 

Autokatalitikus (öngyorsító) reakcióról akkor beszélünk, ha a reakció egyik terméke gyorsító, azaz 

katalitikus hatást fejt ki a reakcióra, így saját képződésére is. Az autokatalizátor koncentrációja pozitív 

renddel jelenik meg a reakció tapasztalati sebességi egyenletében. Az autokatalízis jelenségét 

OSTWALD észlelte először 1884-ben szerves észterek hidrolízise során (Ostwald, 1884). (Wilhelm 

OSTWALD [1853–1932] a kémia professzora volt Rigában és Lipcsében. Katalíziskutatásaiért Nobel-

díjat kapott 1909-ben.) 

A biokémiai reakciók általában igen bonyolultak. Mégis itt találták a legegyszerűbb mechanizmussal 

leírható autokatalitikus reakciót: tripszin keletkezése tripszinogénből (Kunitz és Northrop, 1936). 

A1 + A2 + A3 = 2A2 + A4, 

ahol A1: tripszinogén, A2: tripszin, A3: víz, A4: hexapeptid. 

A reakció beindításához egy kis mennyiségű katalitikus hatású terméket (tripszint) kell adni a 

reakcióelegyhez. 

Autokatalitikus reakció pl. a foszgén bomlása, ketonok klórozása, formaldehid polimerizációja 

gyengén lúgos közegben, aceton jódozása savas közegben. Az autokatalitikus reakciók klasszikus 

példája az észterek hidrolízise. 

Legyen az észter etil-acetát. A sztöchiometriai egyenlet: 

CH3COOC2H5 + H2O = CH3COOH + C2H5OH. 

Induljunk ki tiszta vízből és észterből. Semleges vizes oldatban a reakció kezdetben lassú, majd egy 

indukciós periódus után a reakciósebesség nő, mivel az ecetsav disszociál és a keletkező H3O
+ ion 

katalizálja a hidrolízist. Erős szervetlen sav (HCl, H2SO4) jelenlétében ez a jelenség nem figyelhető 

meg, mivel az ecetsav gyenge sav és a szervetlen sav az ecetsav disszociációját visszaszorítja, így a 

H3O
+-ion-koncentráció gyakorlatilag nem változik. Ha a hidrolízist szervetlen sav nélkül végezzük, 

akkor a reakció csak lényegesen nagyobb hőmérsékleten megy végbe mérhető sebességgel. 

Két reakció játszódik le egyidejűleg: 

CBA 1 
k

,  

C2BBA 2 
k

, 

ahol A: észter, B: sav, C: alkohol. 
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Az első reakciólépés nem katalitikus. Látszólag elsőrendű, mivel a víz koncentrációja gyakorlatilag 

állandó: 

Ackr 11  . 

A másodrendű autokatalitikus reakció sebessége: 

BAcckr 22  . 

A H3O
+-ion-koncentráció arányos az ecetsav-koncentrációval. 

A hidrolízis teljes sebessége (Kerber és Glamann, 1973): 

BAA cckckrrr 2121  . (2.1.20) 

A sztöchiometriai egyenletekből kifejezhető a termékek koncentrációja (feltételezzük, hogy a 

reakcióelegy térfogata nem változik) 

CBAA cccc 0 . 

A konverzió:

00

0

0

0 1
A

A

A

AA

A

AA

c

c

c

cc

n

nn
X 





 , (2.1.21) 

)1(0 Xcc AA  , 

Xccc ACB 0 . 

Behelyettesítve a fenti kifejezéseket a reakciósebesség egyenletébe 

XXckXckr AA )1()1( 2
0201  , (2.1.22) 

elosztva az egyenletet 
01 Ack -val 

z

X
X

z

z

ck

r

A

2

01

1
1 


 , (2.1.23) 

ahol 

02

1

Ack

k
z  . 

Ha X = 0, akkor 1
01


Ack

r
, ha X = 1, akkor 0

01


Ack

r
. 

A reakció bruttó sebessége a konverzióval, az autokatalizátor komponens (B) felhalmozódásával 

először növekszik, egy maximális értékig. Majd ezután az A edukt fogyásának hatása érvényesül, és 

csökken a reakciósebesség, míg A teljesen elfogy (2.1.2. ábra). 

A reakció sebessége Xmax-nál éri el a maximumot. Ha X = Xmax, akkor 0
d

d


X

r
. 

Deriválva az (2.1.23) egyenletet X szerint, és zérussal egyenlővé téve, kifejezhető Xmax: 

2

1
max

z
X


 . (2.1.24) 

A reakciósebesség maximuma: 
z

z

ck

r

A 4

)1(
1

2

01

max 
 . (2.1.25) 

Jellegzetes autokatalitikus hatás akkor jelentkezik, ha k1 ≤ 0,5k2cA0, azaz z ≤ 0,5. 
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2.1.2. ábra. Autokatalitikus reakció sebességének változása a konverzióval 

Az autokatalízis a kémiai visszacsatolás (chemical feedback) egyik esetét jelenti: a reakció termékei 

visszahatnak a termékképződés kinetikájára. Az autokatalízis pozitív visszacsatolás. Ha valamelyik 

termék lassítja saját keletkezését, úgy negatív visszacsatolásról van szó (autoinhibició). 

 

Autoinhibició 

A hidrogén-bromid keletkezését elemeiből Max BODENSTEIN tanulmányozta (1906). 

A reakció exoterm. A reakcióentalpia: –103,8 (kJ/mol). 

H2 + Br2 =2 HBr 

A reakció gázfázisban 500–600 K hőmérsékleten játszódik le. 

A BODENSTEIN által felállított empirikus sebességi egyenlet 

    
 
 2

22

Br

HBr
1

BrH

d

HBrd
2/1

k

k

t 

 .  

Ebben az esetben nem beszélhetünk reakciórendűségről. A sebességi egyenlet nevezőjében szerepel a 

termék koncentrációja, amely a reakció előrehaladtával nő. Ezáltal a reakciósebesség nagyobb 

mértékben csökken, mint a kiindulási anyagok fogyásából következne (termékgátlás). A reakció 

mechanizmusát (nem elágazó láncreakció) CHRISTIANSEN, HERZFELD és POLÁNYI derítették fel 

(1919–1920). 

2.1.2. A reakciósebesség kísérleti meghatározása 

2.1.2.1. Kinetikai adatok mérése és értékelése 

Az első egzakt és kvantitatív kinetikai vizsgálatot WILHELMY végezte 1850-ben (Wilhelmy, 1850). 

(WILHELMY fizikus volt. A Heidelbergi Egyetemen dolgozott. Mérési módszert dolgozott ki a 

folyadékok felületi feszültségének mérésére. Ezt a mérőeszközt használják a Langmuir–Blodgett-

filmek készítésére.) 

WILHELMY a nádcukor (szacharóz) savas hidrolízisét tanulmányozta. A hidrogénionok (sav) hatására a 

nádcukor-molekula egy molekula víz felvételével egy molekula szőlő- és egy molekula 

gyümölcscukorra bomlik: 

   fruktózOHCglükózOHCOHOHC 612661262112212

+H
  . 
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WILHELMY az oldat optikai forgatóképességét mérte az idő függvényében. A nádcukor a polarizált 

fény síkját jobbra forgatja. Az elbontáskor keletkező szőlő- és gyümölcscukorból álló termék a 

gyümölcscukor erős balra forgató hatása következtében a polarizált fény síkját balra forgatja. 

WILHELMY azt találta, hogy a hidrolízis sebessége minden pillanatban az oldott nádcukor koncentrá-

ciójával arányos. 

     ZSM
t


d

Zd
, 

ahol Z a cukor (Zucker), S a sav katalizátor (Säure) koncentrációja, M arányossági tényező. 

Ugyanezt a reakciót tanulmányozta a múlt század elején Leonor Michaelis és munkatársa, Miss Maud 

Leonora Menten. A katalizátor szacharáz enzim volt. Mivel a polarizált fény síkja a reakció során 

jobbról balra változik, ezért a szacharázt invertáz enzimnek is nevezik. 

(Michaelis 1906-tól 1922-ig a Berlini Humboldt Egyetem klinikáján [Charité] vezette a bakterológiai 

labort. Menten 1912–1913 között dolgozott együtt Michaelissel. Mindketten orvosok voltak.) 

A kinetikai méréseknél a reaktánsokat a reakció idejéhez képest lényegesen rövidebb idő alatt kell 

összekeverni. Ez a feltétel viszonylag könnyen teljesíthető, ha a reakció percek vagy órák alatt 

játszódik le. Az elemi reakciók időtartama az említettnél több nagyságrenddel kisebb. Az igen gyors 

reakciók vizsgálatára a folyamatos és a megállított áramlásos reaktor (continuous flow, quenched flow 

and stopped flow method), a lökéshullám-cső (shock tube), az excimer-lézerfény fotolízis és a 

relaxációs módszer alkalmas (Simándi és Bazsa, 1978; Simándi, 2002). 

A reakciósebesség meghatározásánál mérjük  a hőmérsékletet állandó értéken tartva  egy vagy több 

reakciópartner koncentrációját az idő függvényében. A koncentráció lefutási görbék felvétele történhet 

pontonként vagy folyamatosan. Az első esetben a reakcióelegyből meghatározott időközönként 

mintákat veszünk, a reakciót a mintában lehűtéssel vagy más módon megállítjuk, és a mintát 

analizáljuk. Ez az eljárás csak akkor használható, ha a reakció elegendően lassú. Ez a módszer igen 

munkaigényes. 

Előnyben részesítjük azt a módszert, amikor a reakció leállítása nélkül, valamilyen, a koncentrációval 

arányos mennyiség változását (gázfázisú reakciónál a térfogat- vagy a nyomásváltozást, folyadék 

fázisú reakciónál a fényáteresztést, fluoreszcencia intenzitást, vezetőképességet) folyamatosan 

követjük (on-line method). 

A sebességi együttható és a rendűség meghatározására számos módszer ismeretes. Ezek közül a nagy 

feleslegben vett reaktánsok módszerét, a felezési idő mérését és a relaxációs módszert mutatjuk be. 

Ha a reakciósebesség pl. két, A1 és A2 reaktáns koncentrációjától függ, akkor a következő utat 

választjuk. Az A2 reaktánst olyan nagy feleslegben vesszük, hogy koncentrációja a reakció során csak 

elhanyagolható mértékben változzék (Ostwald módszere). Így határozzuk meg a reakciósebesség 

függését a nem-feleslegben vett reaktáns A1 koncentrációjától. A további kísérletsorozatnál az A2 

reaktáns lesz a minor komponens. Az előzetes tapasztalatok alapján feltételezzük a reakciósebesség 

valamilyen függését a koncentrációtól (pl. lineáris, négyzetes). Az integrált reakciósebességi 

egyenletet megfelelő átalakítással lineáris formára hozzuk, és ebben a diagramban ábrázoljuk a mért 

koncentráció–idő párokat. A reakciósebességi együttható becsült értékét a kapott egyenes meredek-

ségéből határozzuk meg. Ha a mérési adatok szisztematikusan eltérnek az egyenestől, akkor a válasz-

tott sebességi egyenlet nem megfelelő. Ekkor új sebességi összefüggést választunk, és az össze-

hasonlítást újra elvégezzük. A paraméterek pontosabb értékeit és a konfidenciaintervallumot is 

megkapjuk, ha a mérési pontokra a sebességi egyenlet integrálásával nyert koncentráció–idő függ-

vényt illesztjük. 

A reakciósebességi együttható grafikus meghatározása az integrált sebességi egyenlet alapján 

Elsőrendű egyirányú reakció esetén a sebességi egyenlet: A
A ck
t

c
1

d

d
 . (2.1.26) 

Rendezve és integrálva az egyenletet, 
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tkcc AA 10lnln  . (2.1.27) 

Ha a reakció elsőrendű, akkor lncA-t az idő függvényében ábrázolva a mérési pontok egy egyenes 

mentén helyezkednek el, amelynek a meredeksége –k1. 

Másodrendű irreverzibilis reakció: CBA 2
k

, 00 BA cc  . 

A sebességi egyenlet: 
2

2
d

d
A

A ck
t

c
 . (2.1.28) 

Rendezve és integrálva az egyenletet 

tk
cc AA

2

0

11
 . (2.1.29) 

1/cA-t az idő függvényében ábrázolva egyenest kapunk, amelynek a meredeksége k2, és a 

tengelymetszet a függőleges tengelyen 1/cA0. 

CBA 2
k

 típusú, másodrendű reakció: 00 BA cc  . 

A kezdeti koncentrációk aránya: 
0

0

A

B

c

c
b  . 

A sztöchiometriai egyenlet szerint 1 mol A reagál 1 mol B-vel: 

BBAA cccc  00  ebből   AABB cccc  00 . 

A reakciósebesség: )(22 AABA cackcckr  , ahol 00 AB cca   

)(
d

d
2 AA

A cackr
t

c
 . (2.1.30) 

Szeparálva a változókat és integrálva 

tk
cac

c
A

A

c

c AA

A
2

0

)(

d


 . (2.1.31) 

Az integráljel mögötti kifejezést parciális törtekre bontva 

tkc
caca

A

A

c

c

A

AA

2

0

d
111











 . (2.1.32) 

Az integrál eredménye: 

tcck
c

c

c

c
AB

A

A

B

B )(lnln 002

00

 . (2.1.33) 

Viszonylag bonyolult összefüggéshez jutottunk. Ebben az esetben célszerű, ha a mérést ekvimoláris 

kezdeti koncentrációval ( 00 BA cc  ) végezzük, mert akkor a mérési adatok ábrázolása a (2.1.29) 

egyenlet szerint egyszerűbb. A gyakorlatban gyakran előforduló sebességi összefüggések integrált 

alakja a szakkönyvekben és kézikönyvekben megtalálható. 

 

A felezésiidő-módszer 

Felezési időnek ( 21t ) azt az időtartamot nevezzük, amely alatt a nem-feleslegben vett kiindulási anyag 

fele átalakult. A koncentrációlefutási görbéből leolvassuk a cA0, cA0/2, cA0/4, cA0/8, … koncentrá-
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ciókhoz tartozó 2/1t , 2/1t , 2/1t  , ... időtartamokat (2.1.3. ábra) és ezekből, a felezési idő összefüggés 

alapján, számítjuk a reakció rendűségét és a sebességi együtthatót. 

 

2.1.3. ábra. Felezési idők meghatározása a koncentrációlefutási görbéből 

Nulladrendű reakciónál a reakciósebesség független a reaktáns koncentrációjától: 

0
d

d
k

t

c
r A  . (2.1.34) 

A felezésiidő-összefüggést a komponens mérlegegyenlet integrálásával kapjuk meg: 

cA = cA0 – k0t, (2.1.35) 

ahol cA0 az A reaktáns kezdeti koncentrációja. 

A kiindulási anyag koncentrációja lineárisan csökken az idő függvényében. A felezési idő a (2.1.35) 

egyenletből: 

0

0

22/1 k

c
t A . (2.1.36) 

A nulladrendű reakciót csak a teljesség igénye miatt mutattuk be. Határesetben a nulladrendű 

reakcióval a heterogén katalitikus reakcióknál (az enzimkatalitikus reakciónál is) találkozunk, amikor 

az aktív helyek telítődtek a reaktánssal (a szubsztrátummal). 

 

Elsőrendű egyirányú reakciónál a (2.1.27) egyenlet szerint 

tk
c

c

A

A
1

0ln  , 

ebből a felezési idő 

1

2ln
2/1 k

t  . (2.1.37) 

Az elsőrendű reakcióra jellemző, hogy a felezési idő nem függ a koncentrációtól. 

A formaldehid lebomlásának felezési ideje a légkörben kb. fél nap, a tetraklór-dibenzo-dioxiné a 

talajban 160 év. A szennyező anyagok a környezetben (levegőben, talajban, álló- és folyóvízben, 

valamint a talajvízben) elsőrendű kinetika szerint bomlanak le. Ökölszabály: 10 felezési idő kell 

ahhoz, hogy a káros anyag koncentrációja a kezdeti érték 1/1000-ed részére csökkenjen. 
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C2A 2
k

 típusú, másodrendű irreverzibilis reakció mérlegegyenlete 

2
22

d

d
A

A ck
t

c
 . (2.1.38) 

Rendezve és integrálva az egyenletet 

tk
cc AA

2

0

2
11

 . (2.1.39) 

Az (2.1.39) egyenlet alapján az első felezési idő: 
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1
2/1

Ack
t  . (2.1.40) 

A második felezési idő: 
0202

1

2

2
2/1

AA ckck
t  . (2.1.41) 

A reakciósebesség m.-edrendű reakciónál: 
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, (2.1.42) 

integrálva az egyenletet 
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Az első felezési idő: 

Az első felezési idő:
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. (2.1.44) 

A második felezési idő: 
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. (2.1.45) 

A másod- és magasabb rendű reakcióknál a felezési idő a konverzióval (csökkenő reaktáns-

koncentrációval) nő. 

A (2.1.44) és (2.1.45) egyenletekből 
1

21

21
2 




m

t
t . (2.1.46) 

A reakció rendűségét az egymás után mért felezési időkből számítjuk: 

   
2ln

lnln
1

2121 tt
m


 . (2.1.47) 

A sebességi együttható, a reakciórendűségének ismeretében, a (2.1.44) és (2.1.45) egyenletekből 

számítható. 

 

Példa: A dioxán termikus bomlása: C4H8O2 = 2CO + C2H6 + H2. 

 

A gázfázisú bomlási reakciót 504 oC-on vizsgálták. A kezdeti dioxánkoncentráció cA0 = 10–2 (mol/dm3) 

volt. A mért felezési időket ( 2/1t  = 1050 sec, és 21t  = 1485 sec) a (2.1.47) egyenletbe helyettesítve a 

reakció rendűsége m = 1,5. A (2.1.44) egyenlet alapján számított reakciósebességi együttható k = 
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7,9.10–3 [s–1(dm3/mol)0,5]. A mérési hiba meghatározásához a mérést több, különböző kezdeti 

koncentrációval meg kell ismételni. 

A felezési idő nagysága a reakció gyorsaságára jellemző (2.1.2 táblázat). 

2.1.2. táblázat. A reakciók csoportosítása a felezési idő alapján 

Reakció Felezési idő 

Lassú 1 min < t1/2 

Közepes sebességű 1 s < t1/2 < 1 min 

Gyors 1 μs < t1/2 < 1 s 

Nagyon gyors t1/2 < 1 μs 

 

Az ipari eljárások kidolgozásánál a kedvező üzemeltetési feltételek meghatározása a cél. Ezt a 

célkitűzést már a laboratóriumban, a kinetikai vizsgálatoknál figyelembe kell venni. Nem szükséges a 

reakciósebességi együtthatók abszolút értékét meghatározni. A reakciósebességi együtthatók relatív 

értékei kisebb hibával terheltek, kevésbé érzékenyek a kísérleti feltételek (T, P) ingadozásaira és a 

reakciókezdet (t = 0) meghatározásának bizonytalanságára. Vegyük például a következő két, 

egymással versengő, párhuzamos reakciót, ahol a C komponens a kívánt termék, és D a káros 

melléktermék (Szabó, 1969): 

CBA 1
k

, 

DA 2
k

. 

A sebességi egyenletek: 

ABA
A ckcck
t

c
21d

d
 , (2.1.48) 
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d
 . (2.1.49) 

Elosztva (2.1.48)-t a (2.1.49) egyenlettel 
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, (2.1.50) 

ahol 
12
kk . 

Szeparálva a változókat B
B

A c
c
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. (2.1.51) 

Integrálva az egyenletet 
B

B
BBAA

c

c
cccc 0

00 ln)()(  . (2.1.52) 

)()( 00 BBAA cccc  -t az )/ln( 0 BB cc  függvényében ábrázolva egyenest kapunk, ha a feltételezett 

mechanizmus igaz. Az egyenes meredeksége a két sebességi együttható hányadosa (Kreber és 

Glamann, 1973). 
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Relaxációs módszer 

Az ötvenes évekig nem volt lehetséges a rendkívül gyors reakciók sebességének meghatározása, mivel 

a reakcióelegy felmelegítéséhez és homogenizálásához minimálisan 1–2 milliszekundum volt 

szükséges. Manfred EIGEN, Ronald G. W. NORRISH és George PORTER ezt a problémát új elv alapján 

oldották meg. A múlt század negyvenes éveinek végén, az ötvenes évek elején kidolgozták a 

relaxációs módszert, az igen gyors, reverzibilis reakciók kinetikájának vizsgálatára, amiért 1967-ben, 

megosztva kémiai Nobel-díjat kaptak: 

„for their studies of extremely fast chemical reactions, effected by disturbing the equilibrium by means 

of very short pulses of energy.” 

„a rendkívül gyors reakciók tanulmányozásáért, amelyet az egyensúlyban lévő rendszer nagyon rövid 

idejű energiapulzus zavarásával végeztek.” 

A mérésnél a vizsgálandó rendszert a hőmérséklet vagy a nyomás hirtelen megváltoztatásával 

kimozdítják az egyensúlyi helyzetéből. A hőmérsékletugrás-zavarásnál a minta felmelegítése néhány 

mikroszekundum alatt mikrohullámú fűtéssel, elektrolitoldatban nagyfeszültségű kisüléssel, vagy 

infravörös-lézerfény abszorpcióval történik. A néhány oC-os felmelegítéssel csak kicsit változik meg a 

kémiai egyensúly a rendszerben. Ezért az új egyensúly gyorsan (néhány mikro-, illetve millisze-

kundum alatt) beáll. Az új egyensúlyi állapot eléréséig követik a koncentráció változását. A folyamat 

elsőrendű, függetlenül az előre- és a visszareakció tényleges kinetikájától. Ennek köszönhetően a 

mérési adatok kiértékelése egyszerű. Az egyensúlyi állandó könnyen mérhető. Ez a vizsgálati módszer 

akkor alkalmazható, ha a zavarás sokkal gyorsabb, mint az új egyensúlyi állapot elérésének sebessége. 

E módszerrel számos, így asszociációs-disszociációs, valamint protolitikus reakciók sebességi állan-

dóját határozták meg. Jellemző példa a rendkívül gyors H+ + OH– semlegesítési reakció, amelynek a 

sebességi állandója k = 1,4·1011 (dm3/mol.s). 

Az új egyensúly beállásának folyamatát, az egyensúlyi állapot közelében, a következő egyensúlyi 

reakció példáján mutatjuk be: 

2A  B. 

Az A reaktáns és a B termék pillanatnyi koncentrációja: 

cA = cAe + 2Δc, (2.1.53) 

cB = cBe – Δc, (2.1.54) 

ahol cAe és cBe a zavarás utáni, új egyensúlyi koncentrációk, Δc a koncentrációk eltérése egy adott 

időpillanatban az új egyensúlyi állapottól. 

A relaxációs vizsgálati módszer független az egyensúlyváltoztatás irányától, azaz Δc előjelétől. 

A koncentrációváltozás sebessége: 
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 . (2.1.55) 

Behelyettesítve az (2.1.53) és (2.1.54) egyenleteket az (2.1.55) összefüggésbe  
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Felbontva a zárójeleket 
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Mivel az eltérés az egyensúlytól kicsi, ezért a 2
14 ck   négyzetes tag a többi mellett elhanyagolható. 

Figyelembe véve, hogy egyensúlyi állapotban 02
2

1  BeAe ckck , a Δc változását leíró differenciál-

egyenlet 

ckck
t

c
Ae 


)214(

d

d
. (2.1.58) 

A zárójelben lévő tagok időtől független állandók. A (2.1.58) egyenlet egy lineáris differenciál-

egyenlet, amelynek integrálja a 

)exp(0 

t
cc   , (2.1.59) 

a relaxációs egyenlet, ahol Δc0 a maximális eltérés az új egyensúlyi koncentrációktól közvetlenül a 

zavarás után (t = 0). 

Egylépcsős mechanizmusoknál ugrászavarás esetén az egyensúlybeállás exponenciális: 

214
1

kck Ae 


. (2.1.60) 

A változás gyorsaságára a relaxációs idő (η) nagysága jellemző. 

Logaritmáljuk a (2.1.59) egyenletet 



t

c

c






0

ln . (2.1.61) 

A Δc/Δc0 logaritmusát a t idő függvényében ábrázolva egyenest kapunk, amelynek meredekségéből 

számítható a η relaxációs idő értéke. A relaxációs időből, az egyensúlyi állandó K = k1cAe/k2 és az 

egyensúlyi koncentrációk ismeretében, meghatározhatók az igen gyors, egyensúlyi folyamatnál az 

előre- és a visszareakciók sebességi együtthatói. 

2.1.2.2. A reakciósebességi együttható hőmérséklet-függése: Arrhenius-egyenlet 

Egyszerű reakció sebességi együtthatója a hőmérséklet emelésével nő. A sebességi együttható hőmér-

sékletfüggése a tapasztalat szerint a legtöbb esetben kielégítő pontossággal leírható az ARRHENIUS-

egyenlettel (1889). (Svante ARRHENIUS [1859–1927] vezette be az aktiválási energia fogalmát. Az 

elektrolitos disszociáció elméletéért [1887] 1903-ban Nobel-díjjal tüntették ki. ARRHENIUS írta le 

először 1896-ban, hogy a szén-dioxid növekvő mennyisége az atmoszférában globális felmelegedést 

okoz.) 









 
T

E
kk

R
exp , (2.1.62) 

ahol k preexponenciális tényező [s–1(m3/mol)m–1], 

  E látszólagos, vagy más néven Arrhenius-féle aktiválási energia (J/mol), 

  T hőmérséklet (K), 

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

Kísérleti tapasztalatok szerint E és k a hőmérséklettől széles határok között független mennyiségek. 

A fenti egyenlet akkor érvényes, ha az aktiválás tisztán termikus, vagyis fénynek, radioaktív sugár-

zásnak vagy egyéb energiaforrásnak nincs szerepe abban, hogy a kiindulási anyagok reakcióképes 

állapotba kerülnek. A kémiai reakciók aktiválási energiája általában 20 és 200 kJ/mol között változik. 

Ha az Arrhenius-egyenletet a hőmérséklet függvényében ábrázoljuk, szigmoid (dőlt S-alakú) görbét 

kapunk, amelynek az inflexiós pontja Tinfl = E/2R -nél van. Mivel a kémiai reakciók aktiválási 
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energiája 20 < E (kJ/mol) < 200, ezért az inflexiós pont jóval a reaktorban lehetséges hőmérséklet 

felett van. Például, ha E = 60 (kJ/mol), akkor Tinfl ≈ 3600 K. Számunkra a görbe exponenciálisan 

növekvő szakasza fontos. 

Példa: A 2,2-difenil-acetilklorid szintézisénél a difenil-acetilklorid molekuláról HCl hasad le és 

nagyon stabilis difenil-ketén keletkezik. A nemkívánatos endoterm bomlási reakció aktiválási 

energiája E = 121 (kJ/mol), a preexponenciális tényező k∞ = 4·1011 (1/min). 

 

2.1.4. ábra. A 2,2-difenil-acetilklorid bomlási reakció sebességi tényezőjének hőmérsékletfüggése 

A bomlási reakció sebességi tényezőjének hőmérsékletfüggése (2.1.4. ábra) azt mutatja, hogy a 

szintézist 100 °C alatti hőmérsékleten kell végezni. Ebben az esetben természetesen hosszabb 

reakcióidővel kell számolnunk. 

Példa: Hőérzékeny anyagok desztillációja. Az iparban gyakran kell hőérzékeny, instabil anyagokat 

desztillációval tisztítani. A rektifikálóoszlop üstjében a forrásban lévő anyag hőterhelése igen nagy. 

Mivel a kívánt éles szétválasztáshoz nagy refluxarány szükséges, ennek megfelelően nagy gőzáramot 

kell létrehozni. Az ehhez szükséges nagy hőáramhoz nagy hőmérséklet-különbség kell. A 

visszaforraló üstben a folyadékkal érintkező fal hőmérséklete az anyag forráspontjánál lényegesen 

magasabb. A magas falhőmérséklet miatt fennáll a hőérzékeny anyag bomlásának veszélye. Ezért 

célszerű hőérzékeny anyagok folyamatos rektifikálásánál a nagy folyadékterű visszaforraló üst helyett, 

amelyben az anyag sokáig tartózkodik, esőfilmes elpárologtatót használni. 

Példa: A 2,3-epoxipropanol is hőérzékeny, instabil vegyület. A magas hőmérséklet hatására felnyílik 

az oxirángyűrű, és beindul egy erősen exoterm bomlás. Dioxánszármazékok keletkeznek. A bomlási 

reakció aktiválási energiája E = 60 (kJ/mol), a preexponenciális tényező k∞ = 8,6·106 (1/h). 

 

2.1.5. ábra. A 2,3-epoxipropanol bomlási reakció sebességi tényezőjének hőmérsékletfüggése 

A bomlási reakció sebességi tényezőjének hőmérsékletfüggése (2.1.5. ábra) azt mutatja, hogy a 

rektifikáló oszlop üstjében az elegy forráspontja 100 °C alatt kell legyen. 85 torr (1,13·104 Pa) 

nyomáson a forráspont 95 °C, 25 torr-nál (3,33·103 Pa) 65 °C. Ne felejtsük el, hogy a szakaszos 

desztilláció több óráig tart. A bomlási reakció elsőrendű. A felezési idő 95 °C-on t1/2 = 26,5 h, 65 °C-

on t1/2 = 151 h. 
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Az Arrhenius-összefüggés érvényességének előfeltétele, hogy a reakció mechanizmusa a vizsgált 

hőmérséklet-intervallumban nem változik. 

A preexponenciális tényezőt és az aktiválási energiát az Arrhenius-összefüggés linearizált 

(logaritmált) formáját felhasználva határozhatjuk meg: 

T

E
kk

R
lnln   . (2.1.63) 

A különböző hőmérsékleteken mért sebességi együtthatók logaritmusát 1/T függvényében ábrázolva 

egyenest kapunk, amelynek meredeksége – E/RT, a tengelymetszete az ordinátán (1/T = 0-nál) a 

preexponenciális tényező logaritmusát adja meg. Az 2.1.6. ábrán a trimetil-bizmán [Bi(CH3)3] 

fémorganikus vegyület pirolízisénél mért adatok láthatók (370 < T (°C) < 400) (Price és Trotman–

Dickenson, 1958). A mérési adatok alapján számított preexponenciális tényező k∞ = 1,44·1014 (s–1), az 

aktiválási energia E = 186 (kJ/mol). 

 

2.1.6. ábra. A Bi(CH3)3 pirolízis sebességi adatainak ábrázolása az Arrhenius-diagramban 

A kívánt reakció mellett gyakran mellékreakció is lejátszódik, párhuzamosan. Nem kívánt 

melléktermék (C) is keletkezik. 

Legyen a két párhuzamos reakció: 

BA 1
k

, 

CA 2
k

. 

Ha a két reakció rendűsége azonos, akkor a két termék képződési sebességének arányát a sebességi 

együtthatók aránya határozza meg: 
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B  . (2.1.64) 

Integrálva a fenti egyenletet, azt kapjuk, hogy a számunkra fontos termék (B) és a nem kívánt 

melléktermék (C) aránya a reakció során állandó: 
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B  . (2.1.65) 

A két reakciósebességi együttható aránya függ a hőmérséklettől. Az Arrhenius-összefüggés szerint 
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Ennek az aránynak az eltolása a számunkra kedvező irányba hőmérséklet-változtatással, csak akkor 

lehetséges, ha a két aktiválási energia nem egyenlő. Van egy határhőmérséklet ( Thatár), amikor a két 

reakciósebesség egyenlő. A fenti egyenletből 








2

1

21
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ln
k

k
R

EE
T . (2.1.67) 

Ha E1 > E2 és k1∞ > k2∞, akkor hőmérséklet-emeléssel T > Thatár elérjük, hogy a mellékterméknél több 

hasznos termék keletkezik. 

A káros mellékreakcióknak gyakran nagyobb az aktiválási energiája, mint a fő reakciónak, így a 

melléktermék-képződés növekvő hőmérséklettel erősebb lesz, ezáltal a kívánt termék hozama és a 

termék minősége romlik. A mellék- és konszekutív reakciók gyakran nemkívánatos további exoterm 

oxidációt és bomlást jelentenek, amelyeknek nagy a reakcióentalpiája, ami a reakcióelegy erőteljes 

felmelegedését okozza (Baerns et al., 2001). 

Példa: Ftálsavanhidrid (C8H4O3) előállítása o-xilol (C8H10) oxidációjával. 

Reakciók: 

(1) C8H10 + 3O2 → C8H4O3 + 3H2O E = 51,5 (kJ/mol) 

(2) C8H10 + 10,5O2 → 8CO2 + 5H2O E = 67,8 (kJ/mol) 

(3) C8H4O3 + 7,5O2 → 8CO2 + 3H2O E = 131,0 (kJ/mol). 

Mint látható, a magasabb hőmérséklet a teljes oxidációnak kedvez. 

Elemi reakcióknál az Arrhenius-egyenlet a legtöbb esetben helyesen írja le a reakciósebességi 

együttható változását a hőmérséklettel. Az eltérés az Arrhenius-összefüggéstől a reakció összetett 

jellegére utal. Jellemző példa erre a nitrogén-monoxid oxidációja (salétromsavgyártás). 

Hangsúlyoznunk kell, hogy az Arrhenius-összefüggés a kísérleti adatok fenomenologikus leírása, és 

csak korlátozott hőmérséklet-intervallumban érvényes. Magas hőmérsékleten, (égésnél) a preexponen-

ciális tényező hőmérsékletfüggő (3.1.3. táblázat, Warnatz et al., 2001): 

)R/exp( TETAk   . (2.1.68) 

2.1.3. táblázat. A preexponenciális tényező hőmérsékletfüggése égéskor 

H2 + O2 reakció α 

H2 + O = OH + H 2,67 

H2 + OH = H2O + H 1,60 

OH + OH = H2O + O 1,14 

  

CH4 + O2 reakció  

CH4 + H = H2 + CH3 3,00 

CH4 + O = OH + CH3 1,56 

CH4 + OH = H2O + CH3 1,83 
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2.1.3. Energiaváltozás a kémiai reakciókban 

2.1.3.1. Reakcióentalpia 

A kémiai reakcióban részt vevő kiindulási anyagok és a keletkező termékek képződési hője 

különböző. Ennek az a következménye, hogy minden reakció energiafelvétellel vagy -leadással jár. A 

reakcióentalpia pozitív érték, ha a rendszer állandó nyomáson hőt vesz fel (endoterm reakció), negatív, 

ha a rendszer hőt ad le (exoterm reakció). A reakcióentalpiát sok esetben nem tudjuk megmérni, mert 

pl. a főreakciót nemkívánatos mellékreakció kíséri. Ebben az esetben a reakcióentalpiát az alábbi 

(2.1.69) összefüggés szerint számítjuk. 

HH R

K

j
jj  , (2.1.69) 

ahol jj nhH   a j-edik komponens parciális moláris entalpiája az elegy adott összetételénél, 

nyomásán és hőmérsékletén (J/mol). A fizikai kémiától eltérően az elegy entalpiáját kis betűvel h (J) 

jelöltük. 

A fenti (2.1.69) egyenlet akkor érvényes, ha a reakció kezdetén a kémiai reakcióban részt vevő K 

számú komponenst tartalmazó homogén elegy összetétele megfelel a sztöchiometriai arányoknak. 

Az nj mól Aj komponenst tartalmazó elegy entalpiája 


K

j
jjHnh . (2.1.70) 

Ha izoterm-izobár körülmények között a kémiai reakció következtében a komponensek mennyisége 

változik, akkor az elegy entalpiája is változik: 

jnHh
j

j  . (2.1.71) 

Mivel   jjn , következik, hogy 

  
j

jjHh , (2.1.72) 

ebből 

 




j

Rjj HH
h




. (2.1.73) 

A reakcióentalpia tehát az elegy entalpiájának az extenzív reakciókoordináta szerint képzett parciális 

deriváltja. A termodinamikában a ΔR operátor a ξ reakciókoordináta szerinti parciális deriválást jelenti: 




R . 

A vegyületek standard állapothoz tartozó termodinamikai adatait megtaláljuk a szakirodalomban 

(Wagman et al., 1958; Chase et al., 1985). A vonatkoztatási standard hőmérséklet To = 25oC = 

298,15 K és a standard nyomás (1982 előtt 1 atm = 1,013 bar) az International Union of Pure and 

Applied Chemistry (IUPAC) ajánlása szerint po = 105 Pa = 1 bar. A termodinamikai adatatok 

átszámításában 1 atm-ról az új standard nyomásra (1 bar) a (Freeman, 1982; Freeman, 1984; Freeman, 

1985) cikkek segítenek. A standard állapotra a o felső index utal. A IUPAC ajánlása szerint az égéshő 

és a képződéshő jelölése ΔcH, illetve ΔfH. A c index az égésre (combustion), az f index a képződésre 

(formation) utal. 

Definíció szerint: Az elemek standard hőmérsékleten és nyomáson létező stabilis módosulatának 

képződési entalpiája nulla. 
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HESS-tétel (1840) 

A reakcióentalpia csak a reakció kiindulási és végállapotától függ, és az úttól, melyen keresztül 

végbemegy, független. A reakcióentalpia intenzív állapotfüggvény. A HESS-törvényből következik, 

hogy a termokémiai egyenletek ugyanúgy összeadhatók vagy kivonhatók egymásból, mint az algebrai 

egyenletek. 

A standard moláris reakcióentalpiát a HESS-törvény szerint a következőképpen számítjuk: 

A termékek standard képződési entalpiáit a sztöchiometriai együtthatóval súlyozva összeadjuk és 

kivonjuk belőle a kiindulási anyagok képződési entalpiáinak összegét. 

oo
f

o
f )()( HreaktánsokHtermékekH Rj j

j
jj

j

    (J/mol). (2.1.74) 

Ha a reakció nem 25 oC-on játszódik le, akkor a képződési entalpia változását a hőmérséklettel az 

alábbi egyenlet szerint számítjuk: 



T

K

TCHTH jpjj

298

d)( ,
o

ff , (2.1.75) 

ahol  Cp az állandó nyomáshoz tartozó moláris hőkapacitás (J/mol K). 

Cp 100 oC hőmérséklet-intervallumban közelítőleg állandónak tekinthető, így 

)15,298()( ,
o

ff KTCHTH jpjj  . (2.1.76) 

Behelyettesítve a (2.1.75)-t a (2.1.74) egyenletbe a reakcióentalpia T hőmérséklet függésére a 

következő kifejezést kapjuk (KIRCHHOFF-törvény): 

TCHTH

T

K

pRRR d)(

298

o

  (2.1.77) 

ahol  
j j

jpjjpjp reaktánsokCtermékekCCR )()( ,,  . (2.1.78) 

A termodinamikai reakcióegyenletnél mindig meg kell adni a komponensek halmazállapotát is, mert a 

reakcióhő függ a komponensek halmazállapotától. 

Példa: H2 (g) + ´ O2 (g) → H2O (l)  ΔRHo = –285,8 (kJ/mol), 

  H2 (g) + ´ O2 (g) → H2O (g)  ΔRHo = –241,8 (kJ/mol). 

A két reakcióentalpia különbsége (+44,0 kJ/mol) a víz endoterm párolgáshője. 

A zárójelbe tett betűk az anyagok halmazállapotára utalnak: (g) gas, gáz ; (l) liquid, folyadék. 

A képződéshő mérése gyakran nehézségekbe ütközik, de az elemek és vegyületek égéshőjét meg 

tudjuk határozni, és ezek alapján számítható a képződéshő. 

Példa: A benzol standard képződéshőjének számítása: 

(1) 6C + 3H2 = C6H6  

Ez a reakció standard körülmények között nem játszódik le. 

A számításhoz szükségünk van a benzol, a szén (grafit) és a hidrogéngáz égéshőjére: 

(2) C6H6 +7,5O2 = 6CO2 + 3H2O ΔcH
o

(2) = –3268 (kJ/mol) 

(3) C + O2 = CO2 ΔcH
o

(3) = –393,51 (kJ/mol) 

(4) H2 + 0,5O2 = H2O ΔcH
o

(4) = –285,83 (kJ/mol). 
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Az (2) – (4) sztöchiometriai egyenletet alapul véve felírható a következő három reakcióegyenlet, 

amelyeket összeadva az eredmény az (1) sztöchiometriai egyenlet. 

6CO2 + 3H2O = C6H6 +7,5O2 –ΔcH
o

(2) = 3268 (kJ/mol) 

6C + 6O2 = 6CO2 6·ΔcH
o

(3) = 6·(–393,51) (kJ/mol) 

3H2 + 1,5O2 = 3H2O 3·ΔcH
o

(4) = 3·(–285,83) (kJ/mol). 

A reakcióegyenletekhez tartozó égéshőket összeadva megkapjuk a benzol standard képződéshőjét. 

ΔfH
o (benzol) = 3268 + 6·(–393,51) + 3·(–285,83) = 49,45 (kJ/mol) 

Standard reakcióentalpia számítása 

Példa: Metán klórozása. A reakcióban részt vevő komponensek standard képződéshő-értékeit a 2.1.4. 

táblázatban foglaltuk össze. 

2.1.4. táblázat. Standard képződéshők 

 CH4 Cl2 HCl CH3Cl CH2Cl2 CHCl3 CCl4 

ΔfH
o (kJ/mol) –74,6 0 –92,3 –81,9 –95,1 –102,9 –95,6 

 

A sztöchiometriai egyenletek: 

(1) CH4 + Cl2 = CH3Cl + HCl 

(2) CH3Cl + Cl2 = CH2Cl2 + HCl 

(3) CH2Cl2 + Cl2 = CHCl3 + HCl 

(4) CHCl3 + Cl2 = CCl4 + HCl. 

A standard reakcióentalpia számítása a (2.1.74) egyenlet szerint: 

(1) ΔRHo = –81,9 + (–92,3) + 74,6 + 0 = –99,6 (kJ/mol) 

(2) ΔRHo = –95,1 + (–92,3) + 81,9 + 0 = –105,5 (kJ/mol) 

(3) ΔRHo = –102,9 + (–92,3) + 95,1 + 0 = –100,1 (kJ/mol) 

(4) ΔRHo = –95,6 + (–92,3) + 102,9 + 0 = –85,0 (kJ/mol). 

A kémiai reakciók alatt bekövetkező hőváltozások mérésére kalorimetriát vagy kis mennyiségű 

hőváltozás esetén mikrokalorimetriát használunk. Ezzel a módszerrel minden olyan fizikai-kémiai 

folyamat (pl. fázisátalakulás, szolvatáció, adszorpció, kemiszorpció) vizsgálható, amely valamilyen 

hőeffektussal jár. A reakcióhő mérésénél arra kell törekedni, hogy csak a vizsgált reakció játszódjék le 

és a konverzió lehetőleg teljes legyen. A vizsgált reakciónak kellően gyorsnak kell lennie, hogy a 

kaloriméter és a környezete közötti hőcsere elhanyagolható hibát jelentsen. A gyakorlatban nagyon 

sok esetben mellékreakciók is lejátszódnak és mérhető sebességgel csak adott mértékű konverzió 

(X<1) érhető el. Ezért sokszor célszerűbb a reakcióban részt vevő komponensek égéshőjét megmérni 

és ezek alapján a reakcióhőt számítással meghatározni. A további fejezetekben a kémiai reaktorok 

tárgyalásánál a reakcióhőt egységesen RH  szimbólummal jelöljük, függetlenül attól, hogy az értékét 

számítással, vagy méréssel határozták meg. 

2.1.3.2. A kémiai folyamatok hajtóereje 

A XIX. század utolsó harmadában a tudósok keresték az energia és a kémiai reakciók hajtóereje 

közötti összefüggést. Mivel sok reakció annál jobban játszódik le, minél több energia szabadul fel az 

átalakulásnál, ezért BERTHELOT francia kémikus (1827–1907) a következő elvet vallotta: „A kémiai 

reakciónál felszabaduló hőenergia a kémiai affinitás mértéke.” Az affinitás fogalom alatt az 

anyagoknak azt a hajlamát értették, hogy egymással reagáljanak. Sir William THOMSON (Lord 

KELVIN, 1824–1907) is, BERTHELOT-tól függetlenül, ugyanerre a következtetésre jutott, amely szerint 
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nincs önként lejátszódó endoterm reakció. Akkoriban valóban nem ismertek ilyen reakciót. A 

különböző sók endoterm oldódását (disszociációját) vízben pedig nem tekintették kémiai folyamatnak. 

1906-ban van’t HOFF kísérleti eredmények alapján felismerte, hogy a reakcióban felszabaduló energia 

egyedül nem határozza meg, hogy a reakció önként lejátszódik-e, vagy sem. 

A termodinamika II. főtétele ad felvilágosítást az önként lejátszódó folyamatok irányára. A II. főtétel 

szerint elszigetelt rendszerben lejátszódó kémiai folyamatok során az entrópia növekszik. 

 

Önként lejátszódó endoterm reakció 

Báriumhidroxidoktahidrát és ammónium-tiocianát reakciója. 

Ba(OH)28 H2O (s) + 2 NH4SCN (s)  2 NH3 (g) + 10 H2O (l) + Ba2+(aq) + 2 SCN(aq) 

A zárójelbe tett betűk az anyagok halmazállapotára utalnak: 

s: solid, szilárd; l: liquid, folyadék; g: gas, gáz; aq: aqua, hidratált. 

Kísérlet: A szilárd kristályos anyagokat száraz Erlenmeyer-lombikba töltik, és összekeverik. Rövid 

idő múlva a keverék elfolyósodik és lehűl. Felszabadul a kristályvíz és ammóniagáz keletkezik. 

Kérdés: Miért játszódik le ez a reakció önként, annak ellenére, hogy endoterm? 

Egy rendszer mindig maximális rendezetlenségre törekszik. A rendezetlenség mértéke az entrópia 

(CLAUSIUS, 1865). 

E reakcióban 11 rendezett, kristályos eduktmolekulából 2 gáz- és 10 folyadékmolekula, valamint 3 

vízben oldott ion keletkezett. A reakció hajtóereje ebben az esetben a nagy entrópianövekedés. 

Ha a rendszer szabadentalpiája csökken, akkor a folyamat önként végbemegy. A GIBBS–HELMHOLTZ-

egyenlet (1870–1880) szerint állandó hőmérsékleten és nyomáson a szabadentalpia-változás 

STHG  , (2.1.79) 

ahol H a közvetlenül mérhető hőeffektus, pl. párolgáshő, elegyedési hő, reakcióhő. A jelentős 

entrópianövekedés kompenzálni tudja az entalpianövekedést. 

J. VON NEUMANN: „You should call it entropy. Nobody knows what entropy really is, so in a 

debate you will always have the advantage.” 

 „Nevezzük el entrópiának. Senki sem tudja, hogy valójában mi az entrópia, így 

egy vitában mindig előnyünk lesz.” 

Forrás: Shannon in Tribus, M., McIrvine, E. C.: Energy and information, Scientic American, 224, 

178–184 (September 1971). 

A H-t KAMERLINGH ONNES nevezte el 1909-ben entalpiának. (Heike KAMERLINGH ONNES [1853-

1926], a fizika tanára volt a Leideni Egyetemen. Ötvözetek, gázok és gázelegyek viselkedését 

tanulmányozta nagyon alacsony hőmérsékleten: hélium cseppfolyósítása [1908]. Felfedezte a fémek 

szupravezető-képességét az abszolút nulla fok közelében. 1913-ban Nobel-díjjal tüntették ki.) 

A GIBBS-féle szabadentalpia (g) reakciókoordináta szerinti parciális deriváltja a reakció-

szabadentalpia: 















K
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j
jj

PT

g
G 


,

. (2.1.80) 

A GIBBS-féle szabadentalpiát g (J), megkülönböztetésül a moláris szabadentalpiától G (J/mol) kis 

betűvel jelöltük. 

Az (2.1.80) egyenletben μj a j-edik komponens kémiai potenciálja (J/mol). 
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Kémiai potenciál 

Az elemek szobahőmérsékleten (To = 298,15 K) és po = 1 bar nyomáson stabilis formájának kémiai 

potenciálja megállapodás szerint zérus. Néhány anyag standard kémiai potenciálját a 2.1.5. táblázatban 

adjuk meg. 

2.1.5. táblázat. Néhány elem, molekula és ion standard kémiai potenciálja 

elem 
μo 

(kJ/mol) 
elem 

μo 

(kJ/mol) 

Br2 (l)  0 Hg (l)  0 

Br2 (g)  3,14 Hg (g)  31,85 

C (grafit)  0 I2 (s)  0 

C (gyémánt)  2,90 I2 (l)  3,32 

Fe (s) α  0 I2 (g)  19,36 

Fe2+ (aq)  –78,9 N2 (g)  0 

Fe3+( aq)  –4,60 O2 (g)  0 

H2 (g)  0 P (s) fehér  0 

H+ (aq)  0 P (s) vörös  –12,13 

H (g)  203,26 P (g)  280,02 

 

A foszfor kivétel. A szilárd foszfornak négy allotróp, különböző kristályszerkezetű és színű 

módosulata van: fehér, vörös, fekete és violaszínű. A vörös foszfor stabilabb, mint a fehér. A fehér 

foszfor metastabil (az átalakulási sebessége igen lassú). 

2.1.6. táblázat. Néhány oxid standard kémiai potenciálja 

 CO2 Fe2O3 Al2O3 (α) NO2 ClO2 Au2O3 

μo (kJ/mol) –394 –744 –1582 51,3 120,5 163,3 

 

A szén, vas és alumínium oxigénnel stabilis oxidot képeznek (2.1.6. táblázat). A nitrogén-dioxid 

metastabilis, a pozitív, bár nem nagy kémiai potenciálja következtében. A szilárd Au2O3 150 °C felett 

elemeire bomlik. A klór-dioxid gáz lassú bomlásánál keletkező gyökök katalizálják a további bomlást, 

míg végül robbanásszerűen végbemegy. Ezt tapasztalta felfedezője Humphry DAVY (1811) is. 

A reaktánsok és a termékek kémiai potenciáljainak ismeretében számítással eldönthető, hogy a kívánt 

kémiai reakció az adott körülmények között végbemehet, vagy sem. 

Ha 
K

R

j
jjG  < 0, akkor az átalakulásnak nincs termodinamikai akadálya. De lehet, hogy a nagy 

aktiválási energia miatt a reakció csak rendkívül lassan megy végbe (pl. rozsdásodás). 

A konyhasó oldódik vízben, mert a Na+ és Cl– ionok kémiai potenciálja együtt alacsonyabb, mint a 

kristályos sóé (2.1.7. táblázat). 
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2.1.7. táblázat. A konyhasónak és ionjainak standard kémiaipotenciál-értékei 

konyhasó és 

ionjai 
NaCl Na+ Cl– Na+ + Cl– 

μ
o
 (kJ/mol) –384 –262 –131 –393 

2.1.8. táblázat. Néhány vegyület standard kémiai potenciálja 

vegyület μo (kJ/mol) vegyület μo (kJ/mol) 

CaO –604,17 C5H12 –8,11 

Ca(OH)2 –896,76 C2H2 209,20 

CaC2 –67,78 C2H4 68,16 

CH4 –50,81 CO –137,17 

C2H6 –32,62 CO2 –394,36 

C3H8 –23,43 H2O –237,18 

C4H10 –15,62 NH3 –16,40 

  N2O 104,2 

Példa: Metán égése: 

CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O. 

A reakcióban részt vevő komponensek standard kémiai potenciálja a 2.1.8. táblázatban található. 

A kiindulási anyagok kémiai potenciálja: 
K

j
jj
o  = –50,81 + 2·0 = –50,81 (kJ/mol). 

A termékeké: 
K

j
jj
o  = –394,36 + 2(–237,18) = –868,72 (kJ/mol). 

Mivel a kiindulási anyagok kémiai potenciálja nagyobb, mint a termékeké, ezért a reakció a termékek 

irányában zajlik le. 

Példa: Etin képződése kalciumkarbid és víz reakciójában: 

CaC2 + 2 H2O = Ca(OH)2 + C2H2. 

A kiindulási anyagok kémiai potenciálja: 
K

j
jj
o  = –67,78 + 2(–237,18) = –542,14 (kJ/mol). 

A termékeké: 
K

j
jj
o  = –896,76 + 209,20 = –687,56 (kJ/mol). 

A reakció az etinképződés irányában zajlik le. ΔRGo = –1229,7 (kJ/mol) 

Az előző példában mindegyik termék kémiai potenciálja kisebb, mint a két kiindulási anyagé. 

Az etin kémiai potenciálja lényegesen nagyobb, mint bármelyik kiindulási anyagé. Ezt a magas 

potenciált a másik termék, a kalciumhidroxid nagyon alacsony kémiai potenciálja eltünteti. 

A kémiai potenciál hőmérsékletfüggése jó közelítéssel a következő összefüggés alapján számítható: 



2.1. A reaktorszámítás fizikai-kémiai alapjai 671 

© Sawinsky János, BME © www.tankonyvtar.hu 

μ = μo + α(T – To). (2.1.81) 

Példa. Az etin (C2H2) standard kémiai potenciálja pozitív (μo = 209200 J/mol), tehát már 

szobahőmérsékleten is labilis. A hőmérséklettényező negatív (α = –58,9), tehát a hőmérséklet 

növelésével stabilabb lesz az etin. A fenti összefüggés szerint T = 400 K hőmérsékleten az etin kémiai 

potenciálja μ = 203,2 (kJ/mol), T = 1650 K hőmérsékleten μ = 129,6 (kJ/mol). A szénhidrogének 

képződési szabadentalpiáját (ΔfG = μ) a hőmérséklet függvényében ábrázolva, a fenti összefüggés 

szerint egyeneseket kapunk. A stabilitási diagramon az egy szénatomra vonatkoztatott ΔfG adatok 

láthatók (Szénhidrogének stabilitása). 

2.1.3.3. Az egyensúlyi konverzió hőmérsékletfüggése 

Legyen a folyadékfázisú BA
k

k

  
1

2


  reverzibilis reakció elsőrendű. 

A GULDBERG–WAAGE-egyenlet szerint a fajlagos reakciósebesség: 

BA ckckr 21  . (2.1.82) 

Ha a B komponens kezdeti koncentrációja cB0 zérus, akkor 

  XckXckr AA 00 21 1  , (2.1.83) 

ahol 
0

1
A

A

c

c
X   a konverzió. 

Egyensúlyban a reakciósebesség zérus, így az egyensúlyi konverzió a (2.1.83) egyenletből 

c

c

K

K

kk

k
Xe
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1 . (2.1.84) 

Az e index az egyensúlyra utal. 

Az egyensúlyi állandó: 
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1 exp ,  (2.1.85) 

ahol E1 és E2 az előre-, ill. a visszairányuló reakció aktiválási energiája. 

Megfordítható reakciónál az aktiválási energiák különbsége megegyezik a standard reakció-

entalpiával (van’t HOFF): HEE R 21 , 








 






RT

H

k

k
K R
C exp

2

1 . (2.1.86) 

Ha a reakció endoterm, akkor 0 < RH, amiből következik, hogy T növekedésével az egyensúlyi 

állandó (Kc ) és az egyensúlyi konverzió (Xe ) is növekszik. Exoterm reakciónál RH < 0. Ennek 

következtében Xe monoton csökken T növekedésével. 

Az egyensúlyi konverziót a katalizátor nem változtatja meg, mivel mind az előre-, mind a visszafelé 

irányuló reakciót gyorsítja. A katalizátor egy bizonyos átalakulás felé lecsökkenti az aktiválási 

energiát, az összes többi lehetséges reakcióúttal szemben. A katalizátor hatására a szelektivitás 

radikálisan megváltozhat. 

Gázfázisú reakciónál a mólkoncentrációk helyett a komponensek parciális nyomásai (pj) szerepelnek 

az egyenletekben. 

A kapcsolat a KC és KP egyensúlyi állandók között a tökéletes gáztörvény pjV = njRT alapján írható fel: 
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TcT
V

n
p j

j

j RR  , (2.1.87) 

nTKK CP
 )R( , (2.1.88) 

Δn a termékek és az eduktok mólszáma közötti különbség. 

Példák: 

H2 + I2  2HI Δn = 0 KP = KC (2.1.89) 

PCl5  PCl3 + Cl2 Δn = 1 KP = KC (RT) (2.1.90) 

CO + Cl2  COCl2 Δn = – 1 KP = KC /(RT). (2.1.91) 

2.1.3.4. Hozam és szelektivitás 

A számunkra fontos reakció mellett vagy azt követően mellékreakciók is lejátszódhatnak a reaktorban. 

Ezért a reakció eredményének kvantitatív jellemzésére a konverzió mellett a hasznos konverzió 

(hozam) értékét is meg kell adni. A hozam (Yield) megadja, hogy a reaktorba bevitt kiindulási anyag 

hányad része alakult át értékes termékké: 

0k

p

p

k

n

n
Y




 , (2.1.92) 

ahol n anyagmennyiség (mol), a p index a termékre (Product), a k index a korlátozó komponensre utal. 

Ha csak egyetlenegy reakció játszódik le és az el nem reagált kiindulási anyagot a terméktől való 

elválasztás után nem vezetjük vissza a reaktorba, akkor a hozam és a konverzió megegyezik. 

A főreakciót a legtöbb esetben párhuzamos vagy azt követő konszekutív reakciók kísérik, ezért az 

átalakulás másik fontos jellemzője a szelektivitás, amely a kívánt termék mennyiségének és a 

korlátozó komponens átalakult mennyiségének aránya (integrális vagy össz-szelektivitás): 

 kk

p

p

k

nn

n
S




0


. (2.1.93) 

Az egyenletek felírásánál feltételeztük, hogy a kiindulási anyag nem tartalmaz terméket (np = 0). 

A definíciós egyenletekből következik, hogy a szelektivitás a hozam és a konverzió aránya: 

X

Y
S  . (2.1.94) 

A fenti egyenletek szakaszos műveletre érvényesek. Folyamatos eljárásnál a képletekben az n (mol) 

helyett móláram n  (mol/s) szerepel. 

Ellenőrző kérdések 

Hogyan csoportosítjuk a kémiai reakciókat a fázisok száma alapján? Mit jelent a homogén fázisú 

reakció elnevezés? 

Milyen egyszerűsítéseket használunk a műszaki kémiában a reakcióegyenletek felírásakor? Mit jelent 

az egyszerű reakció és az összetett reakció elnevezés? Hogyan írjuk fel egy reakció egyenletét? 

Mi a reakciósebesség és az intenzív (fajlagos) reakciósebesség? Hogyan függ a reakciósebesség a 

reakcióelegyben levő komponensek koncentrációjától és a hőmérséklettől? 

Milyen paraméterekkel jellemezhető egy reakció gyorsasága (lassú … nagyon gyors)? 

Mutassa be az egyszerű reakciók (elsőrendű, másodrendű) sebességi egyenleteit. 
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Nevezzen meg néhány összetett reakciótípust. Mit jelent a megfordítható, párhuzamos és konszekutív 

reakció elnevezés? 

Mit jelent a katalízis és homogén katalízis? Milyen jellemző példáknál fordul elő homogén katalízis? 

Összetett reakcióknál mutassa be az autokatalízis és az autoinhibíció hatást. 

Szakaszos reaktorban kapott koncentráció–idő mérési adatokból hogyan határozza meg a 

reakciósebességet leíró összefüggést (koncentrációfüggés és sebességi együttható)? 

Mi a reakciófelezési idő? Az egymás után következő (első, második) felezési idők hogyan használhatók 

fel a sebességi együttható és a reakciórend meghatározására? 

Mi a relaxációs egyenlet? Hogyan használható a relaxációs módszer a reakciósebességi együttható 

meghatározására? 

Mit jelent az exoterm, illetve endoterm reakció elnevezés? Mi a reakcióentalpia definíciója és hogyan 

számolható a képződési entalpiákból vagy az égéshőkből? Reverzibilis reakcióknál hogyan változik az 

egyensúlyi konverzió exoterm, illetve endoterm reakció esetén? 

Mi az alapfeltétele, hogy egy kémiai reakció az adott körülmények között végbemehet, vagy sem? Mi a 

kémiai folyamat „hajtóereje”? 

Mi a konverzió, a hozam és a szelektivitás? Milyen összefüggés van közöttük? 

Online adatbázisok 

THERMODATA Thermochemical Databases and Software. 

NIST National Institute of Standards and Technology 

Chemical Kinetics Database (http://kinetics.nist.gov/kinetics/index.jsp) 

A kinetikai adatok kiegészítése gőzfázisú reakciókra 

CKMech (Chemical Kinetics Mechanisms) 

Fundamental Physical Constants 

Fundamental Physical Constants – Iternational System of Units (SI) 

A NIST Reakciókinetikai Adatbázisa 10 000-nél több gázfázisú reakció adatait tartalmazza. Problémát 

jelenthet, hogy az adatbázisba a szakcikkekben közölt adatokat ellenőrzés nélkül átvették. Sajnos 

megjelennek olyan mérési adatok, amelyek nyilvánvalóan kísérleti hibával terheltek. 

 

NISTChemistry WebBookban megtalálható: 

Több mint 7000 szerves és kevés szervetlen vegyület termokémiai adatait tartalmazza: 

Képződési entalpia, égés entalpiája, hőkapacitás, entrópia, fázisátmenetek entalpiája és hőmérséklete, 

tenzió. 

Több mint 8000 reakció termokémiai adatai: 

Reakcióhő, a reakció szabadenergia változása. 

74 fluidum termofizikai adatai: 

Sűrűség, fajlagos térfogat, hőkapacitás konstans nyomáson (cp), hőkapacitás konstans térfogaton (cv), 

entalpia, belső energia, entrópia, viszkozitás, hővezető képesség. 

 

NDRL-NIST Solution Kinetics Database 

 

http://www.thermodata.org/
http://kinetics.nist.gov/kinetics/index.jsp
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CODATA Committee on Data for Science and Technology 

(http://www.codata.org/resources/databases/key2.1.html) 

Key Values for Thermodynamics (Thermodynamic properties of the elements) 

Journal of Physical and Chemical Reference Data (JPCRD) 

Heat Capacity of Liquids; M. Zabransky, V. Ruzicka Jr., V. Majer, and E. S. Domalski. 

(Monograph No. 6), Vol. 2.1. 813 pp. Vol. 2. 782 pp. 1996. 

JANAF Thermochemical Tables, Third Edition,'M. W. Chase, C. A. Daives, J. R. Downey, D. J. 

Frurip, R. A. McDonald, and A. N. Syverud, JPCRD 14, Supplement No. 1, 1856 pages (1985).  

Heat Capacities and Entropies of Organic Compounds in the Condensed Phase, E. S. Domalski, W. 

H. Evans, and E. D. Hearing (Supplement No. 1 to Volume 13), 288 pp. 1984. 

Free Steam Tables Online calculator based on IAPWS-IF97 

Thermodynamic & Kinetic Data 

IUPAC Evaluated Gas Phase Kinetic Data 

NASA Glenn Thermodynamic Data Coefficients 

Sandia High Temperature Thermodynamics Database 

Technion (Burcat) Thermochemical Database 

Chemical Kinetic Models 

Cal Tech (Shepherd) Mechanism Library 

Chalmers (Golovichev) Combustion Chemistry Mechanisms 

USC (Wang) Combustion Mechanisms 

GRI-Mech Methane Combustion Reaction Mechanism 

KAIST (Korea) “Cracker” Naphtha Pyrolysis Reaction Mechanism  

Leeds Master Chemical Mechanism 

Leeds Methane Oxidation Mechanism 

LLNL Chemical Kinetic Combustion Mechanisms 

MIT (Green) Kinetic Model Generation 

MIT (Howard) Combustion Models 

Nancy (Battin-Leclerc) “EXGAS” Hydrocarbon Reaction Mechanisms 

Northwestern (Broadbelt) “NetGen“ Mechanism Generation Software 

Princeton (Law) Chemical Kinetic Models 

UC San Diego Chemical Kinetic Combustion Mechanisms 

webReaction (Blurock) Automatic Mechanism Generator 

Modeling Resources 

Cal Tech “Cantera” Chemical Kinetic Modeling Code 

Felhasznált irodalom 

Baerns, M., Hofmann, H., Renken, A.: Chemische Reaktionstechnik, G. Thieme Verlag, Stuttgart, 

2001. 

Brinkley, S. R.: J. Chem. Phys., 14, 563 (1946). 

http://www.codata.org/resources/databases/key2.1.html
http://www.springerlink.com/index/3U75012043P37W61.pdf
http://www.nist.gov/srd/PDFfiles/jpcrdM6.pdf
http://www.nist.gov/srd/PDFfiles/jpcrdM6.pdf
http://www.nist.gov/srd/PDFfiles/jpcrdS1V14.pdf
http://www.nist.gov/srd/PDFfiles/jpcrdS1V14.pdf
http://www.nist.gov/srd/PDFfiles/jpcrdS1Vol13.pdf
http://www.nist.gov/srd/PDFfiles/jpcrdS1Vol13.pdf
http://www.nist.gov/srd/PDFfiles/jpcrdS1Vol13.pdf
http://www.steamtablesonline.com/
http://www.iupac-kinetic.ch.cam.ac.uk/
http://cea.grc.nasa.gov/index_ds.html
http://www.ca.sandia.gov/HiTempThermo
ftp://ftp.technion.ac.il/pub/supported/aetdd/thermodynamics
http://www.galcit.caltech.edu/EDL/public/mechanisms.html
http://www.tfd.chalmers.se/~valeri/MECH.html
http://ame-www.usc.edu/research/combustion/
http://www.me.berkeley.edu/gri_mech
http://love.kaist.ac.kr/~cracker
http://mcm.leeds.ac.uk/MCM
http://www.chem.leeds.ac.uk/Combustion/methane.htm
http://www-cmls.llnl.gov/?url=science_and_technology-chemistry-combustion-mechanisms
http://web.mit.edu/greengp
http://web.mit.edu/anish/www/MITcomb.html
http://www.ensic.u-nancy.fr/DCPR/Anglais/GCR/softwaresdescription/exgas.htm
http://winnie.chem-eng.northwestern.edu/netgen.html
http://www.princeton.edu/~cklaw/kinetics
http://www-mae.ucsd.edu/~combustion/cermech/
http://www.esblurock.info/
http://www.cantera.org/
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Ajánlott irodalom: ld. Szakkönyvek 

Függelék 2.1. 

Aceton savval katalizált jódozása 

A reakció 3 lépésben játszódik le. 

Az első egyensúlyi lépésben az aceton protonálódik. 

(1)  H3C-(C=O)-CH3 + H+  H3C-(C=OH)-CH3 

A protonálódási-deprotonálódási reakció viszonylag gyors. Mivel az aceton gyenge bázis, ezért a 

protonálódott aceton koncentrációja a reakcióelegyben nagyon kicsi. 

A második lépésben az aceton átrendeződik enol (tautomer) formára. Ez a reakció lassú, tehát ez a 

sebességmeghatározó lépés (rate limiting step). 

(2)  H3C-(C=OH)-CH3 → H3C-(C-OH)=CH2 + H+ 



676 Vegyipari műveletek II. Anyagátadó műveletek és kémiai reaktorok 

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

A harmadik lépésben az enol nagyon gyorsan reagál a halogén molekulával, ezért az enol 

koncentrációja az egész reakció során közelítőleg nulla. 

(3)  H3C-(C-OH)=CH2 + I2 → H3C-(C=O)-CH2I + H+ + I– 

A reakciósebességi egyenletek: 

  AHHA ckcckr 111  , 

ahol a koncentrációk: cA aceton, cH H+ion, cAH protonálódott aceton, 

  AHckr 22  , 

  IEcckr 33  . 

cE az enol, cI a jód molekula koncentrációja. 

A reaktív közbenső termékek (protonálódott aceton és enol) koncentrációja a reakcióelegyben az egész 

reakció során közelítőleg nulla: 0AHc , 0Ec . 

A laboratóriumi kísérleteknél a jód időbeni fogyását mérjük. 

Az egyes komponensekre vonatkozó sebességi egyenletek: 

aceton: 1r
dt

dcA  , (R.1) 

H+ ion: 321 rrr
dt

dcH  , (R.2) 

protonálódott aceton: 021121   AHAHHA
AH ckckcckrr
dt

dc
, (R.3) 

enol: 03232  IEAH
E cckckrr
dt

dc
, (R.4) 

jód: IE
I cckr
dt

dc
33  , (R.5) 

aceton-jodid: 3r
dt

dcAI  . (R.6) 

Az (R.4) egyenletből IEAH cckck 32  . Ezt behelyettesítve (R.5)-be 

AH
I ck
dt

dc
2 . (R.7) 

Az (R.3) egyenletből 

021121   AHAHHA
AH ckckcckrr
dt

dc
, (R.8) 

HAAH cc
kk

k
c

21

1






. 

Mivel 1k  >> 2k , írhatjuk, hogy HAHAAH ccKcc
k

k
c 1

1

1 


, 

HA
I ccKk
dt

dc
12 . 
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Ha a mérésnél az acetont és a savat nagy feleslegben vesszük, akkor e két komponens koncentrációja a 

reakció során nem változik: 

0AA cc  >> 0Ic  és 0HH cc  >> 0Ic . 

00 HA
I ckc
dt

dc
 , 

ahol 12Kkk  . 

Integrálva a fenti egyenletet, a jódkoncentráció csökkenése az időben: 

tckcctc HAII  000)(  (R.9) 

Az adott kísérleti feltételek mellett az aceton savval katalizált jódozása pszeudo-nulladrendű 

reakció. 

Elsőrendű reakció 

Nagy nyomáson egyes gázfázisú reakciók (unimolekulás bomlás, átrendeződés, cisz-transz-

izomerizáció) elsőrendű kinetika szerint játszódnak le. Az unimolekulás reakcióknál első lépésben a 

reaktáns molekula egy másik molekulával ütközve gerjesztődik. Az aktivált molekula ezután, vagy 

egy újabb ütközésnél, átadja az energiáját egy másik molekulának, vagy elbomlik, átalakul termékké. 

Az utóbbi elsőrendű lépés a sebességmeghatározó (Holbrook et al., 1996). Ha egy reakciósorozat 

leglassúbb részlépése unimolekulás, akkor ez határozza meg az egész folyamat sebességét és 

rendűségét. Példa erre a dinitrogén-pentoxid több lépésben végbemenő bomlása (Frost és Pearson, 

1961). A C4/C5 szénhidrogén-frakció hőbontása is elsőrendű reakciórendszerként számítható (Gál és 

Lakatos, 2004). 

Fontos folyadékfázisú elsőrendű reakció az izomerizáció: pl. a tercier -hidroxiketonok, 1,5-diének 

izomerizációja (Cope-átrendeződés (Frost és Pearson, 1961)). Polimerizációs iniciátorok (pl. di 

(tercier-butil)-peroxid, azo-izo-butiro-nitril), diazónium-sók termikus bomlása is elsőrendű folyamat. 

Bimolekulás reakciónál, ha az egyik reaktánst nagy feleslegben vesszük, akkor a reakció látszólag 

elsőrendűként viselkedik (pl. ammónia és aminok alkilezése nagy feleslegben vett alkil-

halogenidekkel, diszacharidok és észterek savas hidrolízise híg vizes oldatban). 

Gyógyszerek (pl. penicillin-sók, cefalosporinok) bomlása vizes közegben, acetil-szalicilsav 

származékok hidrolízise elsőrendű kinetika szerint megy végbe (Rácz, 1984). 

A bio- és az élelmiszer-kémia területéről is sorolhatunk példákat. Elsőrendű kinetikát követ az 

enzimek, proteinek denaturálódása, gyümölcslevekben lévő vitaminok (pl. C-vitamin), karotinoidok, 

színes anyagok (antociánok) irreverzibilis lebomlása, biogénaminok képződése, mikroorganizmusok 

pusztulása. 

Elsőrendű reakciónál az A1 edukt átalakulásának (lebomlásának) sebessége arányos a koncentrá-

ciójával 

 1
1

d

d
kc

t

c
 , (1) 

ahol t az idő, k a reakciósebességi együttható 1/s. 

Zárt izoterm rendszerben az A1
 anyag koncentrációja időben exponenciálisan csökken: 

    ktctc  exp0,11 . (2) 

A reakcióban átalakuló anyag átlagos élettartamát () a következő összefüggés szerint számítjuk: 
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ahol c t1( )  az A1
edukt koncentráció változása zárt rendszerben. 

Behelyettesítve a (2) összefüggést a fenti egyenletbe 
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és integrálva, az átlagos élettartam: 
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Az átlagos élettartam elteltével a reaktáns koncentrációja a kezdeti érték 1/e-ed részére csökken. 

Az elsőrendű reakcióra jellemző, hogy az átlagos élettartam nem függ a kezdeti koncentrációtól. 

Felhasznált irodalom 

Frost, A. A., Pearson, R. G.: Kinetics and Mechanism. A Study of Homogeneous Chemical Reactions, 

J. Wiley, New York, 1961. 

Gál T., Lakatos G. B.: Magyar Kémikusok Lapja, 59, 305 (2004). 

Holbrook, K. A., Pilling, M. J., Robertson, S. H.: Unimolecular Reactions, Wiley-Interscience, 

London, 1996. 

Rácz I.: Gyógyszerformulálás, Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1984. 

Foszgénképződés mechanizmusa 

A megfigyelt kinetika értelmezésére feltételezzük, hogy ez a reakció három lépésben játszódik le. 

 (1) Cl2  2 Cl· 

 (2) Cl + CO  COCl· 

 (3) COCl·+ Cl2  COCl2 + Cl 

Ha az első és második reakciólépés lényegesen gyorsabb, mint a harmadik, akkor ezeknél beáll az 

egyensúly. Így 

 
 
  1

2

2

Cl

Cl
K


 és 

 
   2

COCl

COCl
K




, 

ahol K1 és K2 az első, illetve a második reakció egyensúlyi állandója. 

Ennek alapján 

     21

2
21

1 ClCl K , 
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     COClCOCl 2  K    21

2
21

12 ClCO.KK . 

A harmadik reakciólépés sokkal lassúbb, mint az első kettő, így ez határozza meg a mért reakció-

sebességet: 

   23 ClCOCl  kr    ClCOCl23k . 

Behelyettesítve a  COCl  és  Cl  koncentrációkra kapott kifejezéseket 

    23

2
21

123 ClCO.. KKkr     21

22
21

13 ClCOCl.Kk . 

Ez megegyezik a mért sebességi egyenlettel: 

    23

2ClCOkr     21

22 ClCOClk , 

ahol 21
123 KKkk   és 21

13.Kkk  . 

Relaxációs egyenlet 

Sok fizikai és kémiai folyamat időbeni lefutása leírható az    ttf  exp  relaxációs egyenlettel, 

ahol η a folyamat időállandója (vagy más néven relaxációs idő). A η idő elteltével a fizikai vagy kémiai 

mennyiség a kezdeti értékének e-ed részére csökken (e = 2,718). Az  tf  lecsengési görbéből η 

könnyen meghatározható, ha a görbe kezdeti szakaszához érintőt húzunk (F1.1. ábra). 

 

F2.1.1. ábra. Az időállandó (relaxációs idő) grafikus meghatározása 

Az érintő az abszcisszát η értéknél metszi, azaz, ha a kezdeti sebességgel menne végbe a folyamat, 

akkor η időnél befejeződne. Az érintő iránytangense (– 1/η). Differenciáljuk az  tf  relaxációs 

egyenletet 
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A relaxációs egyenlet alkalmazásával a kémia területén az igen gyors reakciók kinetikai vizsgálatánál 

találkozunk. A fizika területén pl. az elektronikában (kondenzátor töltése, kisülése), reológiában 

(anyagok viszkoelasztikus viselkedése), dipólusok orientálódása elektromos térben, spin-orientálódás 

mágneses térben, NMR spektroszkópia. 
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Etilén előállítása etán magas hőmérsékletű pirolízisével 

A C2H6  C2H4 + H2 dehidrogénezési reakció végbemenetelének termodinamikai feltétele, hogy a 

termékek szabadentalpiája kisebb legyen, mint a kiindulási anyagoké ugyanolyan körülmények között: 

      0GeduktGtermékG . 

Az etánpirolízis endoterm reakció. A standard reakcióentalpia  oHR 137 (kJ/mol). 

(Szénhidrogének stabilitása) (Az etánpirolízis mechanizmusa) 

Szénhidrogének stabilitása 

Az etén és propén fontos vegyipari alapanyagok. A C2/C3-olefineket az iparban etán és propán de-

hidrogénezésével, benzin és 200 °C feletti forráspontú gázolaj vízgőz jelenlétében végzett pirolízisével 

állítják elő. A magas hőmérsékleten történő hőbontás szempontjából fontos a szénhidrogének stabil-

itásának ismerete. 

A szénhidrogének stabilitása az elemeikből (a szénből/grafitból/ és H2-ből) történő képződési reak-

ciójuk standard szabadentalpia-változásából ítélhető meg. Az F2.1.2. ábra néhány szénhidrogén 

képződési szabadentalpiájának hőmérsékletfüggését mutatja egy szénatomra vonatkoztatva. A metán 

kivételével az összes telített és telítetlen, valamint aromás szénhidrogén már szobahőmérsékleten sem 

stabilis. Ennek ellenére a szénhidrogének közönséges hőmérsékleten gyakorlatilag állandók, mert 

bomlásuk aktiválási energiája igen nagy, ezért a bomlás sebessége rendkívül kicsi. A metán 800 K, a 

bután 250 K felett labilis. Az olefinek, mint az etilén és a propilén, képződési szabadentalpiája 

kevésbé meredeken nő a hőmérséklettel, mint a paraffin szénhidrogéneké. Az olefinek minden 

hőmérsékleten termodinamikailag labilisak, mert képződési szabadentalpiájuk pozitív. 

Mint az ábrán látható, a nagyobb szénatomszámú paraffin szénhidrogének kevésbé stabilak, mint a kis 

szénatomszámúak. A képződési szabadentalpiájuk nő a hőmérséklettel, tehát a hőmérséklet emelke-

désével nő a bomlás termodinamikai lehetősége. Alacsony hőmérsékleten a paraffin-, magasabb 

hőmérsékleten az olefin szénhidrogének a stabilisabbak. Az acetilén képződési szabadentalpiája 

csökken a hőmérséklettel, stabilitása nő. A stabilitási diagramon látható, hogy T  1070 K esetén az 

etilén stabilisabb, mint a többi olefin és a paraffinok, a metán kivételével. T  1400 K esetén az 

acetilén stabilabb, mint az etilén. 

 

F2.1.2. ábra. Szénhidrogének stabilitási diagramja 

Az etánpirolízis mechanizmusa 

Az etánpirolízis fő termékei az etilén és a hidrogén. A reakció az etán CC kötésének szakadásával 

indul (a CC kötés sokkal gyengébb, mint a CH kötés), és metilgyökök keletkeznek. A metilgyök 

ütközve egy etánmolekulával, hidrogént hasít le, és etilgyök keletkezik. Az etilgyök az ipari eljárás 
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hőmérsékletén ( 1100 K) viszonylag instabil, és gyorsan elbomlik etilénre és hidrogénatomra. Ebben 

a reakcióban keletkezik az etilén. 

 RICE–HERZFELD-mechanizmus (Rice és Herzfeld, 1934): 

 

 láncindítás 

 (1) CH3CH3  2 CH3 

 

 láncterjedés 

 (2) CH3CH3 + CH3  CH2CH3 + CH4 (lassú) 

 (3) CH2CH3  H + CH2CH2 (gyors) 

 (4) CH3CH3 + H  CH2CH3 + H2 (gyors) 

 

 láncvégződés 

 (5) 2 CH2CH3  C4H10  

 (6) 2 CH2CH3  CH2CH2 + CH3CH3 diszproporcionálódás 

 (7) CH2CH3 + H  CH3CH3. rekombináció 

Az etilgyök a fő láncvivő: a (2) reakcióban keletkezik, a (3)-ban fogy, és a (4)-ben újra képződik. Az 

(1) – (4) reakciók sebességének aránya következtében az etilgyök koncentrációja sokkal nagyobb, 

mint a CH3 vagy H, ezért csak az etilgyökök lánczáró lépéseit kell figyelembe venni. Az (5) és (6) 

reakció általában lassú a láncfolytatáshoz képest. 

Felhasznált irodalom 

Rice, F. O., Herzfeld, K. F.: Journal of the American Chemical Society, 56, 284, 1934. 
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2.2. A reaktorok alaptípusai, ideális reaktorok (Sawinsky János, Simándi Béla, Deák András) 

A kémiai reaktorok műveleti leírásánál olyan matematikai modellt választunk, amelynek segítségével 

a betáplálás adataiból kellő pontossággal megjósolhatjuk a reaktorból távozó elegyben a komponensek 

koncentrációit (a konverziót) és a hőmérsékletet, ha ismerjük a reaktor geometriai méreteit és az 

üzemeltetési körülményeket. A modell megalkotásához ismernünk kell az áramlási és keveredési 

viszonyokat a reaktorban, amelyek alapján felírhatjuk a mérlegegyenleteket (a legtöbb esetben 

elegendő a komponens- és hőmérleg megadása). Az ideális reaktormodelleknél az áramlási és 

keveredési viszonyok leírására valamilyen határesetet (pl. tökéletes keveredés) választunk, ezáltal a 

számítások könnyen elvégezhetők és jól áttekinthetők lesznek. Mindig az adott tervezési feladat 

szintje határozza meg, hogy milyen részletességű matematikai modellt választunk. Gyártervezésnél, az 

egész technológiára (üzemre) kiterjedő gazdasági optimálásnál elegendő, ha az ideális reaktor-

modelleket használjuk. 

2.2.1. Reaktorüzemeltetési módok 

A reaktorok osztályozása termikus szempontból 

Minden kémiai reakció hőfelszabadulással vagy hőelnyeléssel jár együtt. A vegyipari reaktorokat 

hőtani szempontból aszerint osztályozzuk, hogy a reakció lefolyása során mi történik ezzel a 

hőmennyiséggel. Izoterm reakcióvezetésnél hőelvonással, ill. hőközléssel állandó értéken tartjuk a 

hőmérsékletet a reaktorban. Adiabatikus reaktornál nincs a környezettel hőcsere, ezáltal a reagáló 

anyag hőmérséklete változik. A gyakorlatban a reaktorok működése e két határeset között van. Ez 

esetben politrop reaktorról beszélünk. 

Szakaszos és folyamatos üzem 

A vegyiparban a viszonylag kis mennyiségben gyártott anyagokat (pl. gyógyszereket, finom 

vegyszereket) szakaszosan, keverős tartályban, autoklávban állítják elő. Ez a rendszer nagyon 

rugalmas. Ez különösen fontos, ha az üzemben több terméket gyártanak és az egyik hónapban A 

anyag, a másik hónapban pedig B anyag előállítására használják ugyanazt a berendezést. A szakaszos 

üzem előnye, hogy a beruházási költség kisebb, mint amennyi a folyamatos eljárás megvalósításához 

kellene. A technológia kidolgozásakor a laboratóriumban és a kísérleti üzemben a reakciót főként 

szakaszos berendezésben végzik. A szakaszos gyártás hátránya, hogy nagy a holtidő. (A holtidő az 

anyagbetöltés és ürítés, a felmelegítés és lehűtés, valamint a készüléktisztítás ideje). A szakaszos 

reaktor üzemeltetése emberi felügyeletet és beavatkozást kíván (a hűtés-fűtés erősségét szabályozni 

kell, különböző műveleteket kell egymás után végezni), ezért jelentős a munkabérköltség. A szakaszos 

reaktor szabályozása is megoldható, de ez sokkal drágább, mint a folyamatos készüléké, amelynél 

állandó reakciókörülményeket kell biztosítani. 

A szakaszos reaktort lassú reakciónál, a folyamatos reaktort gyors reakciónál használják. A szakaszos 

berendezésben, ha jó a keveredés, mindegyik molekula azonos ideig, ugyanolyan fizikai és kémiai 

hatásnak lesz kitéve. A folyamatos üzemnél ezzel szemben nem mindegyik molekulának lesz 

ugyanakkora a tartózkodási ideje a készülékben. Ha a fő reakciót káros mellékreakciók kísérik, akkor 

a kívánt termék hozama a folyamatos eljárásnál kisebb lehet, mint a szakaszosnál. 

A nagy mennyiségben gyártott anyagokat folyamatos üzemben állítják elő. A fő okok a következők: 

A folyamatos berendezések automatikus szabályozása könnyebb. Bár jelentős beruházást igényel, de a 

munkabérköltség csökken. 

A szabályozás segítségével a reakciókörülmények a kívánt érték közelében tarthatók, ezáltal a termék 

minősége állandóbb lesz. 

Nincs holtidő. 

A folyamatos eljárás hátránya a szakaszos technológiával szemben, hogy nagy a beruházási költség. 
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Míg a szakaszos gyártásnál, a kevert tartályreaktorban, időben egymás után több művelet (a reakció-

elegy felmelegítése, reagáltatás, a reakcióelegy lehűtése, feldolgozása, pl. desztilláció, bepárlás, 

kristályosítás, extrahálás) elvégezhető, addig a folyamatos technológiánál mindezen műveletekhez 

külön berendezés kell (hőcserélők, reaktor, és a termékfeldolgozáshoz pl. rektifikáló oszlopok stb.). A 

folyamatos gyártáshoz felépített berendezéssor csak egy meghatározott céltermék előállítására alkal-

mas. Más termék gyártásához részben új berendezéseket kell beszerezni. 

Félfolyamatos üzemmód 

Ha nagyon exoterm és gyors a reakció, akkor az egyik reaktáns oldatát először betöltik a reaktorba és a 

másik komponenst folyamatosan adagolják hozzá. Az adagolás, ill. a reakció befejezéséig nincs 

termékelvétel. Az adagolás sebességének változtatásával tudjuk szabályozni a reakció és a hőfejlődés 

sebességét (félfolyamatos eljárás). Ennél az üzemeltetési módnál veszélyes lehet, ha az adagolás 

sebessége nagyobb, mint a reaktáns fogyási sebessége, mert ez esetben a reagálatlan edukt felhal-

mozódik a készülékben. 

A félfolyamatos üzemeltetés előnyös akkor is, ha az egyik reaktáns kis koncentrációja kedvez a 

céltermék keletkezésének, azaz jobb lesz a szelektivitás. Például a benzol klórozásánál di- és triklór-

benzolok is képződnek, ha nagy a klór koncentrációja a reakcióelegyben. Hogy elkerüljék a mellék-

termékeket, a reaktorba betöltik a benzolt és a katalizátort, és azután, meghatározott árammal, 

folyamatosan vezetik bele a klórt. A gázfázisú reaktánsokat, korlátozott oldhatóságuk miatt, egyébként 

is nehéz lenne teljes mennyiségben hozzáadni a reakcióelegyhez (különösen nagynyomású reaktorokra 

lenne szükség). Ezért a gáz komponenst rendszerint a reakció előrehaladásának megfelelően, folyama-

tosan vezetik a reaktorba. 

Ideális reaktorok 

A reaktorszámítás alapja minden esetben az anyag-, hő- és impulzus-mérlegegyenlet. A mérleg-

egyenletek alapján számítható a koncentráció, a hőmérséklet és a nyomás változása a reaktorban. A 

legtöbb üzemi reaktorban (kivéve a lángreaktorokat) nem lép fel jelentős nyomásgradiens. Gázfázisú 

reakciónál figyelembe kell venni, hogy az áramlási sebesség a készülékben a reakció miatt 

bekövetkező mólszám- és hőmérséklet-változás hatására változik. A folyamatos üzemű reaktorokban 

kialakuló sebességeloszlás és nyomásesés az impulzus-mérlegegyenlet alapján számítható. Ezzel most 

nem foglalkozunk, csak utalunk a Vegyipari Műveletek 1. tárgy keretében tanultakra. 

A vegyipari műveleti egységek két nagy csoportra oszthatók. Az egyik csoportot a tökéletesen kevert 

egységek (pl. kevert tartályreaktor), és az azokból álló készülékek alkotják (pl. kaszkádreaktor). A 

másik csoportba azok a berendezések tartoznak, amelyekben a koncentráció és a hőmérséklet 

változása a hely függvényében folytonos (pl. csőreaktor). Az első csoportba tartozó készülékeknél az 

instacionárius koncentráció és a hőmérséklet-változás közönséges differenciálegyenlettel, a máso-

diknál parciális differenciálegyenlettel írható le. 

A reaktorok ismertetését célszerű bizonyos egyszerű, idealizált típusokkal kezdeni. Először ezeknek az 

„ideális reaktoroknak” a jellegzetességeit tárgyaljuk. 

A reaktortervezésnél figyelembe kell venni, hogy a reakciósebességi együttható meghatározásánál kb. 

10%-os hibával számolhatunk. Ezért a reaktorokat biztonságból bizonyos mértékben túlméretezik. 

Ugyanezen okból nem szükséges az áramlási és keveredési viszonyokat a reaktorban lényegesen 

nagyobb pontossággal, matematikai modellekkel leírni. A reaktorméretezésnél ezért sokszor 

helyénvaló közelítő számítási módszerek használata, az áramlási és keveredési viszonyok 

leegyszerűsítése, idealizálása. 

Az ideális kevert tartályreaktor jellemzője, hogy benne a keveredés makro- és mikroméretben is 

tökéletes. Ez azt jelenti, hogy folyamatos üzemeltetésnél a reaktort elhagyó áram összetétele és 

hőmérséklete megegyezik a készülékben lévő, tökéletesen kevert elegyével. 

Az ideális kevert tartályreaktorral nemcsak azért foglalkozunk, mivel számítása egyszerű, hanem a 

gyakorlatban is a tökéletes keveredés elérésére törekszünk. Ha a folyamatos kevert tartályreaktornál a 

betáplált anyag nem keveredik el rögtön a készülékben lévő, már részben elreagált anyaggal, nem 
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hígul fel, akkor lokálisan nagy lesz a reaktánskoncentráció, és exoterm reakciónál ennek következ-

tében a hőmérséklet is lokálisan nagyobb lesz. Károsodik az anyag, romlik a hozam és a termék minő-

sége. Az inhomogenitás, az egyik reaktáns lokális nagy feleslege a tovább reagálásnak, a nemkívá-

natos mellékreakcióknak kedvez. Tehát a homogenizálásnak gyorsabbnak kell lennie, mint a 

reakciónak. Folyamatos kevert tartályreaktornál pedig elegendő időt kell biztosítani a homogeni-

záláshoz. 

Gyors reakciónál, valamint nagyviszkozitású közegben végbemenő reakciónál (pl. polimerizáció) a 

reakció is okozhat helyi koncentrációkülönbséget, amit intenzív keveréssel meg kell szüntetni. A 

homogenizálással, fontossága miatt, külön fejezetben foglalkozunk. 

Az ideális csőreaktorban a fluidum dugattyúszerűen áramlik és az áramlás irányában egymás után 

következő fluidumelemek között nincs keveredés sem molekuláris diffúzió, sem turbulens keveredés 

által. Ezt hívjuk tökéletes kiszorításnak. Radiális irányban pedig tökéletes a keveredés, azaz egy adott 

keresztmetszetben a koncentráció és a hőmérséklet mindenütt azonos. 

A további fejezetekben elsősorban térfogatváltozást nem okozó, homogén folyadékfázisú reakciókkal 

foglalkozunk. A térfogatváltozással járó izoterm-izobár gázfázisú reakciók számítását egy külön 

fejezetben, néhány példán mutatjuk be. 

Kevert tartály 

Homogén folyadékfázisú reakciók végrehajtására a leghasználatosabb reaktor a keverős tartály. Mind 

szakaszos, mind folyamatos gyártásnál, kis és közepes mennyiségű termelésnél, az üzemi nyomás és 

hőmérséklet széles tartományában használják. 

A tartályt köpeny veszi körül (duplikátor), ebbe vezetik be a fűtő-, ill. hűtőközeget (2.2.1.a ábra). A 

köpenyben az áramlási sebesség kicsi, a hőátadási viszonyok elég kedvezőtlenek. A hőközlő-, ill. 

hűtőközeg áramlási irányát úgy kell megválasztanunk, hogy az megegyezzék a természetes konvekció 

irányával, tehát hűtésnél alulról felfelé, melegítésnél felülről lefelé áramoljék a hőhordozó közeg. 

Ha a reakcióelegy hűtéséhez, melegítéséhez nagyobb hőátadó felület szükséges, mint a tartályfal, 

akkor pót-hőátadó felületet, pl. csőkígyót szerelnek a készülékbe (2.2.1.b ábra), vagy külső csőköteges 

hőcserélőn keresztül szivattyúval cirkuláltatják a reakcióelegyet (2.2.1.c ábra). Az utóbbi megoldás 

előnye, hogy tetszőlegesen nagy lehet a hőátadó felület, hátránya, hogy a cirkuláltató szivattyú 

meghibásodása esetén a hűtés azonnal megszűnik. [Megjegyzés: Minden folyamatos gyártásnál a 

folyadékszállító vezetékbe párhuzamosan két szivattyú van beépítve. Ha az éppen működő szivattyú 

meghibásodik, akkor a hiba gyorsan kiküszöbölhető. Elzárják a meghibásodott szivattyú előtt és után 

lévő szelepeket (kiiktatják a meghibásodott szivattyút), és kinyitják a párhuzamos ágban lévő szivattyú 

szelepeit, és elindítják ezt a szivattyút.] 

A csőreaktorral összehasonlítva a keverős tartály előnye, hogy a belső hőátadó felület könnyen 

hozzáférhető, tisztítható. Ez különösen fontos olyan reakcióknál, amelyeknél kátrányszerű 

melléktermékek keletkeznek, és a hőátadó-felület elszennyeződik. 

Mind laboratóriumi, mind ipari méretben jól bevált módszer, hogy a reakciót a reakcióelegy 

forráspontján végezzük. A reakcióhőt párolgáshő formájában visszük el a reaktorból. Így a 

hőmérséklet a reakció folyamán nem változik. Ez a legegyszerűbb módszer az izoterm körülmények 

biztosítására. Ezzel a megoldással mind a reakció túlságos felgyorsulását, mind a reagálatlan anyag 

felhalmozódását a készülékben meg lehet előzni. Az elpárolgó anyag lehet a kiindulási anyagok vagy 

a termékek egyike, illetve a kellően megválasztott oldószer. A reaktorból távozó párát a készüléken 

kívül elhelyezett hűtőben kondenzáljuk és visszavezetjük a reaktorba, vagy termék esetében szedőben 

gyűjtjük (2.2.1.d ábra). 

Keverős tartályreaktort használnak gáz-folyadék, folyadék-folyadék, szilárd-folyadék és katalitikus 

gáz-folyadék heterogén reakcióknál is. 

Egyes gázfázisú reakciókat, mint pl. gáz-halmazállapotú szénhidrogének klórozását, olyan készü-

lékben valósítják meg, amely teljesen kevert tartályreaktornak tekinthető, jóllehet nincs benne mecha-

nikus keverő (Metán magas hőmérsékletű klórozása). 
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 a)  b) 

   

 c) d) 

2.2.1. ábra. Kevert tartályreaktor a) keverős duplikátor; b) keverős tartály belső csőkígyóval; c) 

keverős tartály külső hőcserélővel; d) keverős tartály külső kondenzátorral 

Folyadékok keverése 

A keverés a legfontosabb alapműveletek közé tartozik. Keverős tartályt használnak a következő 

feladatok végrehajtására: 

 Homogenizálás (hőmérséklet- és koncentrációkülönbség kiegyenlítése). 

 Két egymással nem elegyedő folyadék diszpergálása, emulziókészítés. 

 Szilárd részecskék szuszpendálása, oldása folyadékban. 

 Gáz diszpergálása folyadékban. 

A cél ezen feladatok optimális megoldása, lehetőleg minimális energiafelhasználással. 

A következő baleset szolgáljon példaként, hogy milyen fontos a keverőtípus helyes megválasztása. 

Egy üzemben, vízben diszpergált vinilmonomert polimerizáltak propellerkeverős tartályban. Növelni 

kívánták a termelést. A másik, rendelkezésre álló tartályban lassú fordulatszámú lapátkeverő volt, 

amely alkalmatlan a diszpergálásra. A szerves és a vizes fázis szétvált a tartályban. A felszabaduló, 

jelentős polimerizációs hő a szerves fázisban akkumulálódott, amely gyorsan túlmelegedett, mert a 

hőmérséklet emelkedésével felgyorsult a polimerizáció, és egyre több hő szabadult fel. Végül is a 

tartály fedelén keresztül kijutott monomergőz a szabadba, ami robbanáshoz vezetett. 

A keverő által a folyadékba időegység alatt bevitt energia (Büche, 1937): 

35Eu ndN k  (W), (2.2.1) 

ahol Eu dimenziómentes keverési Euler-szám, dk keverőátmérő (m), n keverő fordulatszáma (1/s), ρ 

kevert folyadék sűrűsége (kg/m3). 
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A keverési Euler-szám a keverő típusától, a keverőberendezés geometriai arányaitól és a keverési 

Reynolds-szám értékétől függ. A keverőmotor teljesítményszükséglete a veszteségek (a hajtóműben és 

a keverőtengely tömítésénél fellépő súrlódás, a 100%-nál kisebb motorhatásfok) miatt N-nél nagyobb. 

Az indítási teljesítményfelvétel, amikor az álló anyagot kell megmozgatni, felgyorsítani, termé-

szetesen lényegesen nagyobb, mint folyamatos üzemeltetés közben. Ebben a fejezetben csak newtoni 

folyadékok keverésével foglalkozunk. (Newtoni folyadék dinamikai viszkozitása csak a hőmér-

séklettől függ, a deformációsebességtől nem.) 

Az Euler-szám a keverési Reynolds-szám függvénye: 



nd k
k

2

Re  . (2.2.2) 

ahol     a kevert folyadék kinematikai viszkozitása (m2/s), η a kevert folyadék dinamikai 

viszkozitása (Pa·s). 

Viszkózus közegek keverésére a kis átmérőjű, nagy fordulatszámú keverők alkalmatlanok. Erre a célra 

a tartályfal közelében lévő folyadékot megmozgató, nagy átmérőjű keverők (horgony, kalodás és 

szalagkeverő) a megfelelők. A keverőátmérő / tartályátmérő arány dk/Dt = 0,8 - 0,98. Ezek a keverők 

lamináris áramlást hoznak létre a tartályban. A lamináris tartomány felső határa e nagy átmérőjű 

keverők esetén Rek ≈ 100. 

Lamináris keverésnél: 

k

A

Re
Eu  . (2.2.3) 

Az A tényező csak a keverőberendezés geometriai arányaitól függ. 

Lamináris tartományban a keverőteljesítmény független a folyadék sűrűségétől: 

23ndAN k  (W). (2.2.4) 

Kis és közepes viszkozitású anyagok keverésére nagy fordulatszámú keverőket (ferdelapátos keverőt, 

tárcsás turbinakeverőt vagy propellerkeverőt) használnak. A keverőátmérő / tartályátmérő arány dk/Dt 

= µ–1/3. A ferdelapátos- és a propeller-keverő axiális áramlást hoz létre a tartályban. Radiális 

szállítású a hatlapátos tárcsás turbinakeverő. A keverő által létrehozott centrifugális erő hatására 

megindul egy radiális irányú áramlás, amely a tartályfalnál kettéválik, és létrejön egy felfelé, ill. lefelé 

irányuló áramlás. A turbulens tartomány e kis átmérőjű keverőket áramlástörő lapokat tartalmazó 

tartályban üzemeltetve, Rek ≈ 2000-nél kezdődik. Turbulens keverésnél az Euler-szám állandó. 

Turbulens tartományban a keverőteljesítmény független a folyadék dinamikai viszkozitásától: 

35Eu ndN k  (W). (2.2.1) 

Homogenizálás kevert tartályban 

A keverő által a tartályban létrehozott áramlás a betáplált anyagot viszonylag nagy folyadék-

csomagokra, molekulaaggregátumokra szakítja szét, és egyenletesen eloszlatja az egész folyadék-

térfogatban. A nyíróerők hatására ezek a folyadékcsomagok deformálódnak, elvékonyodnak és mére-

tük is csökken. Ez a homogenizálás első lépcsője, a makrohomogenizálás (Geisler et al., 1988). A 

makrohomogenizálás annál gyorsabb, mennél nagyobb az egységnyi folyadéktömegben időegység 

alatt elnyelt (disszipált) energia . 








V

nd

V

N k

35

Eu  (W/kg), (2.2.5) 

ahol V a kevert folyadék térfogata (m3). 
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3

tDaV  , 

ahol Dt a tartályátmérő (m). 

Lamináris keverésnél (Rek ≤ 100): 23ndAN k     
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 . (2.2.6.) 

Fejezzük ki ebből az egyenletből a keverő fordulatszámát 
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n . 

A mérési adatok szerint a keverő-fordulatszám és a makrohomogenizálási idő szorzata állandó: 

konstnt makro  (Havas et al., 1976a). Ennek alapján a makrohomogenizálás ideje: 

2/1

makro 












t . (2.2.7) 

Turbulens keverésnél kRe   2·103, Eu = konst, 35Eu ndN k  
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 . (2.2.8) 

Fejezzük ki a fenti egyenletből a keverő fordulatszámát 
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Turbulens keverésnél is a keverő-fordulatszám és a makrohomogenizálási idő szorzata állandó: 

konstnt makro  (Havas et al., 1976b). Ennek alapján a makrohomogenizálás ideje: 

3/12

makro 3,7 















tD

t . (2.2.9) 

Ha a molekulaaggregátumok nagysága eléri a mikroturbulens örvények méretét (), akkor az egyes 

aggregátumok közötti koncentrációkiegyenlítődés molekuláris diffúzióval megy végbe (mikrohomo-

genizálás). KOLMOGOROV turbulenciaelmélete szerint (1941) (Kolmogoroff, 1958): 

4/13














 (m). (2.2.10) 

A mikrohomogenizálási idő: 

mikrot    Scln88,050

2/1














, (2.2.11) 

ahol Sc = ν/Dj a Schmidt-szám, Dj a molekuláris diffúziós tényező (m2/s). 

Lamináris áramlásnál a makro- és a mikrohomogenizálási idő nagyságrendje egyenlő. 

Példa: Homogenizálási idő turbulens keverésnél, öntött propellerkeverős tartályban: V  2 5, m3
, 

6,1tD m, Dt /dk = 4, Eu = 0,45, a kevert folyadék vizes oldat: kinematikai viszkozitása ν = 10–

6 (m2/s), Sc = 103, 3.105 ≤ Rek ≤ 6.106. A fajlagos keverőteljesítmény 10–2 ≤ ε (W/kg) ≤ 102. A 

mikroörvények mérete 0,01 ≤ Λ (mm) ≤ 0,1. 
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Behelyettesítve az adatokat a (2.2.9) és (2.2.11) egyenletekbe: 

3/1
makro 10  t  (s) és 

2/1
mikro 4,0  t  (s). 

A fenti egyenletek alapján számított homogenizálási időket a 2.2.2. ábrán mutatjuk be. Mint látható, 

turbulens áramlásnál a makrohomogenizálási idő egy nagyságrenddel nagyobb, mint a mikrohomo-

genizálási idő. 

 

2.2.2. ábra. Makro- és mikrohomogenizálási idő turbulens áramlásnál 

Mint a (2.2.7), (2.2.9) és (2.2.11) összefüggésekből következik a készülékméret növelésével, 

változatlan fajlagos keverőteljesítménynél, lamináris áramlásnál a homogenizálási idő nem változik, 

turbulens áramlásnál ezzel szemben a makrohomogenizálási idő 
3/2

tD -nal nő. 

Homogenizálási idő mérése 

A homogenizálás célja a térbeli inhomogenitás lecsökkentése a készülékben egy meghatározott, 

megengedhető értékre. Ennek az állapotnak az eléréséhez szükséges idő a homogenizálási idő. A 

kezdeti inhomogenitást pillanatszerűen végrehajtott koncentráció- vagy hőmérséklet-zavarással hoz-

zuk létre, majd ezt követően mérjük a koncentráció, ill. hőmérséklet változását az idő függvényében. 

A homogenizálási folyamat követésére alkalmas módszerek közül a három legfontosabbat ismertetjük 

röviden (Geisler et al., 1988). 

A koncentrációzavarásnál a kevert tartályban lévő folyadék felszínére kis mennyiségű elektrolitoldatot 

öntünk és mérjük a vezetőképesség változását a tartály különböző pontjaiban. A hőmérséklet-

zavarásnál kis mennyiségű 20 - 30 °C-kal melegebb folyadékot öntünk a folyadék felszínére. A 

hőmérséklet változását a tartályban több ponton elhelyezett kis időállandójú hőmérőkkel (termoelem, 

termisztor) követjük. A tartályt természetesen hőszigetelni kell. E módszer előnye az előzőhöz képest, 

hogy nem viszünk be idegen anyagot a folyadékba. A 2.2.3. ábrán a tartályban egy pontban mért 

hőmérséklet változása látható az idő függvényében. A csillapodó lengések amplitúdója (A) az időben 

exponenciálisan csökken. 

   homexp tAtf  , (2.2.12) 

ahol ηhom homogenizálás időállandója (s). 

A 95%-os homogenitáshoz tartozó idő a fenti egyenletből (a végső állapottól való eltérés 5%, az 

amplitúdó A = 0,05): 

    homhomhom 305,01ln%95   t . (2.2.13) 

A homogenizálási folyamat sebessége a kevert folyadék térfogatának és a keverő szállítóteljesítmé-

nyének arányától függ. Ha ez az arány kicsi, akkor a homogenizálás gyorsan, egy-két lengés után 

befejeződik. Ha az arány nagy, akkor a keverő többször körbeszállítja az anyagot a tartályban, míg 

teljesen homogén lesz a folyadék (2.2.3. ábra). 


