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ÖSSZEFOGLALÁS: 

Az egyes biotechnológiai termékek bioszintézisének megvalósításán túl komoly technológiai feladatot jelent 

ezen anyagok kinyerése és tisztítása. A rendkívül összetett biológiai rendszerekből egyetlen komponens 

kinyerése csak többlépéses, optimált műveletsorozattal valósítható meg. A feldolgozási kérdések fontosságát 

jelzi az a tendencia, hogy a legmodernebb termékek, a rekombináns fehérjék elállításának költségeiben a 

termék izolálása és tisztítása eléri a 80-90%-ot is.  

Az összeállított tananyag felépítésében a feldolgozási folyamat logikájára épül. Előbb a sejtek 

elválasztásának műveleteit (szűrés, centrifugálás), és a sejtfeltárást tárgyalja, majd a koncentráló műveletek 
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amelyek csak laboratóriumi, vagy preparatív léptékben alkalmazhatók (affin-műveletek, elektroforézisek, 

fókuszálások).  

Az anyag szintéziseként végül műveletsorok, technológiák kerülnek bemutatásra, így a zárványtestek 

(inclusion body) feldolgozása, a citromsav és a monoklonális antitestek (Mab) feldolgozási technológiája. 
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1.  BEVEZETÉS 

A tananyag címe „Fermentációs feldolgozási műveletek”, a biomérnökképzés egy fontos területét fedi 

le. Mit jelent ez a cím, és hol helyezkedik el a biomérnöki tudomány egészében?  

A fermentáció gyűjtőfogalom, olyan biotechnológiai folyamatokat, technológiákat jelent, 

amelynek során élő sejteket tenyésztünk nagy léptékben valamilyen anyag (ez lehet maga a sejttömeg 

is) termelése vagy lebontása érdekében. A fermentációs technológiák két egymást követő szakaszra 

oszthatók: 

 

–  a fermentáció előkészítésétől a szaporítás, a termékképzés végéig terjed az „UPSTREAM-

PROCESSING”. Ez magában foglalja az inokulumkészítést, a tápoldatkészítést, a sterilezést, a 

mikrobaszaporítást, levegőztetést, mindent a fermentáció végéig, amikor már rendelkezésünkre 

áll a kész fermentlé, amely tartalmazza a kívánt mennyiségű végterméket. Ezt a pontot nevezik 

a fermentáció „vágásának”. Ezekkel a műveletekkel foglalkozik részletesen a „Biomérnöki 

műveletek és folyamatok” tantárgy és a hozzá készült digitális tananyag. 

–  a „vágás” után következik a végtermék izolálása, amelynek során a sokkomponensű ferment-

léből a tiszta (tisztított) végtermék felhasználásra alkalmas formába kerül. Ezt a feldolgozási 

műveletsort nevezik „DOWN-STREAM PROCESSING”-nek, ennek műveleteivel foglal-

kozik ez a digitális tananyag. Ezek az angol kifejezések nehezen fordíthatók le, a downstream 

processing magyar megfelelője „fermentlevek feldolgozása” vagy „biotermékek izolálása” 

lehetne. 

 

Mit jelent az utolsó szó, a művelet? A biológiai iparok technológiái – hasonlóan a vegyipari 

technológiákhoz – olyan lépések, műveletek soraként foghatók fel, amely lépések a különféle 

technológiákban hasonlók, és a konkrét technológiák és anyagok tulajdonságaitól függetlenül, azonos 

törvényszerűségekkel írhatók le. A művelet kifejezés tehát egy technológiai lépést jelent, ami egy 

fizikai (fizikai-kémiai) folyamaton alapul (pl. ülepedés, megoszlás, halmazállapot-változás, 

elválasztás, fázisátmenet), annak törvényszerűségeivel, egyenleteivel írható le. 

Az „elválasztás” kifejezést kettős értelemben használjuk. Beleértjük a fázisok szétválasztását, 

valamint a komponensek (anyagok, molekulák) szétválasztását. Az anyagkomponensek szétválasztása 

a molekulák eltérő fizikai tulajdonságain (méret, töltés, polaritás/oldhatóság, forráspont) alapul. Minél 

nagyobb a különbség egy paraméterben a két anyag között, annál könnyebben választhatók szét. 

Megfordítva ugyanezt a gondolatot, az elválasztás megtervezéséhez keressük meg az anyagoknak azt a 

jellemzőjét, amelyben a legnagyobb az eltérés, és eszerint válasszunk műveletet. 

 

A „Fermentációs feldolgozási műveletek” tehát a downstream processing műveleteit tárgyalja 

egyenként. Ezzel megalapozza a „Biotermék technológia” tárgyat, ahol a legfontosabb bioipari 

termékek gyártástechnológiáját tárgyaljuk, ahol a tanult műveletek már műveletsorrá, technológiává 

integrálódnak. 

 

Első lépésként vizsgáljuk meg, milyen közös, illetve eltérő jellemzőket találunk a down-stream 

technológiákban. A fermentlevek közös tulajdonságai: 

 

–  a termék vizes közegben van (nem szerves oldószerben) 

–  a termék koncentrációja viszonylag kicsi (csak néhány technológiánál éri el a 10 százalékot, de 

sokszor csak néhány g/liter) 

–  többfázisú rendszer (a vizes fázisban diszpergálva ott vannak a sejtek, és egyéb lehetséges 

szemcsék, olajcseppek maradhatnak a habgátló olaj adagolásából vagy kőolaj alapú 

szénforrásból. A levegőztetés során buborékokat is juttatunk a fermentlébe, de ezek a 

feldolgozásig eltávoznak.) 



6 Fermentációs feldolgozási műveletek 

© Pécs Miklós, BME www.tankonyvtar.hu  

–  sokkomponensű a rendszer, bonyolult a mátrix, amiből a terméke(ke)t el kell különíteni. Már a 

tápoldatban biológiai eredetű komplex anyagokat (melasz, kukoricalekvár, szójadara stb.) 

alkalmaznak, ezekből a sejtek anyagcsereútjai több száz intermediert és végterméket állítanak 

elő. A technológiák célja, hogy a főtermék mennyiségével kiemelkedjen ebből a háttérből, de a 

zavaró komponensek nagy száma és változatos tulajdonságai sokszor gondot okoznak. 

 

A feldolgozó üzemek igen sokfélék, mert: 

 

–  szélsőségesek a léptékek. Vannak nagy léptékben gyártott termékek (pl. citromsav, glutamin-

sav: több százezer tonna/év) és kis mennyiségben előállított anyagok (pl. emberi növekedési 

hormon, tumor nekrózis faktor, urokináz: a világpiac egy-két kg/év) 

–  sokféle elválasztási műveletet használnak. Míg például a petrolkémiában szinte csak 

desztillálnak; a szintetikus (gyógyszer és intermedier) vegyiparban a bepárlás, kristályosítás, 

szűrés hármasa jellemző; a biológiai termékek kinyerése során viszont tucatnyi különféle 

művelet, ezen belül szakaszos és folytonos, egyensúlyi és kinetikai, állandósult és tranziens 

elvű egyaránt előfordul. 

 

A fermentlé feldolgozására nehéz általános sémát adni, mivel minden technológia más és más. A 

műveletsorozaton belül azonban funkcionálisan elkülöníthetők bizonyos szakaszok. Ezek sorrendje 

legtöbbször azonos, néhány esetben egy-egy lépcső kimaradhat. 

 

1. SZILÁRD-FOLYADÉK ELVÁLASZTÁS: a fermentlé folyadékfázisától különítik el a 

sejttömeget, és/vagy a táptalaj szilárd szemcséit, esetleg a kikristályosodott terméket. 

 

Jellemző műveletek:  

– szűrés/mikroszűrés 

– ülepítés/centrifugálás. 

 

(1/b) (SEJTFELTÁRÁS) Erre a műveletre csak akkor van szükség, ha a kinyerni kívánt anyag a 

sejteken belül található (intracelluláris). Ekkor a sejtek falát és membránját el kell roncsolni ahhoz, 

hogy a termék molekulák kiszabaduljanak, homogén vizes fázisba kerüljenek. 

 

2. IZOLÁLÁS/KONCENTRÁLÁS: a legnagyobb mennyiségű idegen anyagokat, azaz elsősorban 

a vizet távolítják el, általában fázisváltással. 

 

Jellemző műveletek: 

– Extrakció (a termék átvitele szerves oldószer fázisba, a vizes fázis elválasztása) 

– Adszorpció (a termék átvitele felületi kötött fázisba, elválasztás a vizes fázistól)  

– Csapadékképzés (a termék átvitele szilárd fázisba, elválasztás a vizes fázistól) 

– Membránszűrés (molekulaméret szerinti elválasztás)  

(a biológiai iparban ritkábban alkalmazott víztelenítő műveletek: bepárlás, desztilláció). 

 

3. TISZTÍTÁS: a termék és a szennyező anyagok elválasztása 

 

Jellemző műveletek:  

– a fentiek bármelyike  

– (ipari) kromatográfia (folyadék-kromatográfiás elválasztást nemcsak analitikai lépték-

ben/célból lehet alkalmazni, hanem ipari léptékben is, pl. aminoglikozid antibiotikumok 

elválasztása, glükóz-fruktóz elválasztás). 

 

4. VÉGTISZTÍTÁS: a terméket a kereskedelmi forgalomba hozás előírásainak megfelelő tiszta-

ságig tisztítják. 

 

Jellemző műveletek:  

–  a fentiek bármelyike 
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–  kristályosítás (a csapadékképzéstől eltérően a kristályosítás nagymértékű tisztítással 

jár együtt, az egykristály gyakorlatilag egykomponensű anyag, amely csak a felületén, 

illetve zárványaiban tartalmaz szennyezéseket) 

–  szárítás (minden termékspecifikáció a nedvességtartalom megadásával kezdődik, 

ennek beállítása a szárítással történik) 

 

A tisztítás és végtisztítás első pillantásra nagyon hasonlónak tűnnek, nem is éles köztük a 

választóvonal. A két szakasz szemléletében tér el egymástól. A tisztítás során a termék maximális 

kihozatalára törekednek, miközben a szennyezések mennyiségét csökkentik (mérnöki-műszaki 

szemlélet). A végtisztításnál viszont az előírt tisztaság elérése a cél, még azon az áron is, hogy esetleg 

a kívánt termék egy része elvész, vagy visszakerül a feldolgozás egy korábbi lépcsőjére. A 

végtisztításnál a felhasználási célnak megfelelő tisztaságot kell elérni, amit általában előírások 

(gyógyszerkönyvek, szabványok, élelmiszer-minőségi előírások) fogalmaznak meg, és a piac az 

ezeknek megfelelő tisztaságú terméket fizeti meg (piaci-közgazdasági szemlélet). Ugyanazt a terméket 

különböző mértékben megtisztítva különböző célokra lehet eladni, általában minél tisztább, annál 

magasabb áron. A tisztaság–ár lépcsős függvény, amiből az is következik, hogy nem érdemes a 

terméket „túltisztítani”, mert az alaposabb tisztítás többletköltségeit a piac nem fizeti meg. 

A tisztasági igényeket sorba állítva fő vonalakban a következő csökkenő sorrend állítható fel: 

 

 Humán injekciós készítmény, nagy terápiás dózisú (a készítmény egyenesen a véráram-

ba/ sejt közötti folyadékba kerül – nem tartalmazhat semmilyen testidegen komponenst). 

 

 Humán injekciós készítmény, kis dózisú (a kisebb összesített terápiás dózis kisebb bevitt 

térfogatot jelent, ezáltal a bevitt minor komponensek mennyisége kisebb). 

 

 Humán enterális gyógyszerek (a szájon át szedett gyógyszerek tisztasági szintje 

valamivel több szennyezést enged meg, mert az emésztőcsatornából nem minden 

komponens szívódik fel, és a felszívódó anyagok is a máj méregtelenítő rendszerén 

áthaladva jutnak el a szervezet egészébe). 

 

 Állatorvosi gyógyszerek (az emberi és állatorvosi készítmények tisztasági követelményei 

közti különbség egyre csökken, de a gazdasági szempontok – a kevésbé tiszta hatóanyag 

olcsóbb – jobban érvényesülnek) 

 

 Élelmiszerek, élelmiszer-adalékok (az élelmiszerekre vonatkozó szabályozás más 

jellegű, mint a gyógyszereké, másra irányul – pl. az élelmiszereket nem vizsgálják 

pirogénekre, de előírják a növényvédőszer-maradékok és az aflatoxinok szintjét). 

 

 Külsődleges alkalmazású gyógyszerek (a kenőcsök, szemcseppek, fülcseppek anyagai 

nem jutnak be a szervezet egészébe – lokális, topikális készítmények – az esetleges 

szennyezések veszélyessége kisebb). 

 

 Kozmetikumok (ezek is a test felületére kerülő készítmények, az előírások is hasonlók. 

A szabályozás különbséget tesz a „bőrön maradó” és a „lemosandó” készítmények 

között. A rövid kontaktidejű készítményekben a megengedett koncentrációk maga-

sabbak). 

 

 Technikai minőségű anyagok (más gyártások alapanyagául szolgálnak, előírt tisztaságuk 

a vevő igényeitől függ). 

 

A továbbiakban a fenti négylépcsős séma szerint vesszük sorra az elválasztási műveleteket. 

A feldolgozási technológia kidolgozása során nem az egyes műveletek, hanem az egész 

technológiai sor gazdasági optimumát kell keresni. A mérnöki szemlélet hajlamos az egyes lépéseket 

valamilyen műszaki paraméter (hatásfok, kihozatal, koncentráció) szerint optimálni, ez általában nem 

esik egybe az egész műveletsor optimumával. 
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A teljes optimálás viszont munkaigényes, mert: 

– minden egyes paraméter megváltoztatásánál az egész lépéssor költségét kell vizsgálni 

– léptéknövelésnél az optimálási iterálást elölről kell kezdeni. 

Szerencsére már hozzáférhetők olyan számítógépes (flowsheeting) programok, amelyek 

alkalmasak a teljes folyamat számítására és újraszámolására. 

 

A laboratóriumi folyamatok ipari léptékre való átvitelében (scale up: léptéknövelés) gyakori az a 

hiba, hogy a laboratóriumi lépéseket és készülékeket próbálják felnagyítani. A helyes eljárás eleve az 

ipari léptékű eljárás kidolgozása. Célszerű megbecsülni a maximális piaci üzemnagyságot, ehhez 

tervezni a lépéssort, a műveleteket és berendezéseket, és ehhez kell elvégezni a kis léptékű kísérleteket 

(scale down: léptékcsökkentés). Új, kiforratlan technológiák bevezetésénél gyakori eljárás az, hogy a 

tervezett nagy, pl. százezer tonna/év kapacitású üzem megépítése előtt megépítenek egy mindenben 

hasonló, de jóval kisebb (a végleges üzemnagyság 1–2%-a, pl. 1–2000 tonna/év) pilot/modell üzemet, 

és ennek fél–egy éves próbaüzeméből nyert adatok/tapasztalatok alapján tervezik újra és építik meg a 

termelő üzemet.  

 

A tervezéshez célszerű minél több fizikai, kémiai és termodinamikai adatot begyűjteni. 

 

Egy új technológia megtervezésénél többféle gondolatmenetet követhetünk: 

 

a. Másolás – hasonló anyaghoz hasonló technológia. Gyökeresen új problémákat így nem lehet 

megoldani 

b. Heurisztikus – nem merev szabályok, hanem tapasztalati ajánlások, alapelvek. A tervezés 

kezdeti, induló döntésinél segítenek, nem a finomításban. Inkább kizár, mint állít. A tipikust 

írja le, nem az egyedit. 

c. Szakértői rendszerek – számítógépes programban feldolgozott tapasztalat, IF – THAN 

döntések sorozatával közelíti a megoldást. Nem zárt algoritmus, sok a kvalitatív ítélet. 

Megfelelő programozással olyan esetre is helyes tanácsot ad, amire nincs bevitt tapasztalat. 

d. Matematikai modell – sok paraméter és összefüggés szerepel benne, emiatt bonyolult. Olyan 

sok mért adat kell hozzá, hogy mire az összegyűlik, addigra rendszerint az optimum a modell 

nélkül is adódik. 

A gyakorlatban ezek kombinációját alkalmazzák. Másolnak, ha lehet, emellett az általános 

sémából indulnak ki, és annak elemeit variálják. 

 

A felsorolásban szó esett a heurisztikus tervezési elvekről. Ezek közül röviden bemutatunk 

néhányat, amely hasznos lehet a feldolgozási műveletsor kialakításánál. 

 

Tervezési elvek: 

 

–  Kis felbontású lépés előre, nagy felbontású hátra a műveletsorban (a nagyon eltérő 

tulajdonságú anyagok elválasztására a kis felbontás is megfelelő, a hasonló szennyezések 

elkülönítésére viszont nagy felbontású művelet szükséges). 

–  Az olcsóbb elválasztást vedd előre, a költségesebbet hátra (a feldolgozandó anyagmennyiség a 

folyamat során csökken, a költséges művelettel kisebb mennyiséget kell feldolgozni). 

–  A kívánt terméket válaszd el utoljára (törekedjünk a termék minél nagyobb mértékű tovább-

vitelére a szennyezések leválasztása során). 

–  A nagy kihozatalú lépést tedd hátra (a sok művelettel, sok költséggel már megtisztított 

anyagból minél kevesebbet veszítsünk). 

 
Műveletválasztási elvek: 

 

– kerüld a vákuumot és a hűtést (költséges) 

– inkább atmoszférikus desztilláció, mint vákuum (költséges) 
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– inkább membránszűrés, mint cenrifugálás (költséges) 

– először a nagy tömegű anyagot válaszd el (pl. vizet = a koncentrálás előzze meg a tisztítást). 

 

Anyagi tulajdonságok szerint: 

 

–  keresd a legnagyobb különbséget a termék és a szennyezések tulajdonságai között, és ennek 

alapján válaszd el (így lehet hatékony az elválasztás) 

–  egymást követő lépéseknél különböző elveket használj (nem célszerű azonos elven – 

méretkülönbség, töltéskülönbség stb. – alapuló műveleteket ismételni) 

– a veszélyes és korrozív anyagokat minél hamarabb tüntesd el (az ilyen anyagokkal való munka 

költséges, minél hamarabb ártalmatlanítják ezeket, annál olcsóbb a technológia). 

 

Összetételi elvek: 

 

–  vizsgáld a végtermék összetételét gazdaságilag (a „túltisztítást” a piac nem fizeti meg, csak 

annyira érdemes tisztítani, hogy éppen megfeleljen a követelményeknek) 

–  több termék esetén a legnagyobb tömegűt válaszd el először (ez esetben a tovább menő 

anyagáram kisebb, kevesebb anyagból kell kinyerni a minor komponenseket). 

 

A feldolgozási műveletsor egységes tárgyalása után térjünk át az egyes műveletek részletes 

leírására. 
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2.  A SEJTEK ELVÁLASZTÁSA 

A fermentlevek feldolgozásának jellemzően első lépése a sejtek elválasztása a létől. Pontosabban 

megfogalmazva egy szilárd-folyadék fázis-szétválasztási lépés, mivel a sejteken kívül más lebegő 

szilárd részecskék (táptalaj maradványok, CaCO3, termékkristályok) is lehetnek a fermentlében. A szi-

lárd szemcsék leválasztására a szűrés és a centrifugálás művelete alkalmazható. 

2.1. Szűrés 

A szűrés során a folyadékot lyukacsos szilárd anyagon vagy szűrőanyag rétegen nyomatják át. A lebe-

gő szilárd részecskék részben vagy teljesen visszamaradnak a szűrőn. Ez egyszerű és jól kezelhető ve-

gyipari művelet jól definiált méretű és alakú kristályok esetében. A kicsi és képlékeny sejtek jelenléte 

azonban megnehezíti a fermentlevek vagy más biológiai oldatok szűrését. A klasszikus szakaszos 

szűrési módszerek alkalmazásával a művelet legtöbbször túlságosan lassú lenne az ipari léptékű 

technológiákban. 

A biológiai anyagok szűrése tehát eltérő megközelítést igényel, ennek megfelelően épül fel a feje-

zet gondolatmenete. A Vegyipari műveletek tantárgyban alaposan tárgyalt alapfogalmak és össze-

függések érintése után tárgyaljuk ezek speciális alkalmazásait a biológiai anyagok elválasztásaira. Az 

eltéréseket elsősorban a szűrőn összegyűlő sejttömeg tulajdonságai okozzák. A biomassza legtöbbször 

nyálkás, ragacsos réteget képez a szűrőn, amely nagyon hamar összetömörödik, és nem engedi át a 

szűrletet. Az ilyen rendszereket legtöbbször csak szűrősegédanyagok (szemcsés, inert, merev, porózus 

anyagok, amelyek jól átengedik folyadékot) hozzákeverésével lehet elválasztani. 

2.1.1. Alapfogalmak 

A szűrőlepény által okozott problémák másik kiküszöbölési módja az un. keresztáramú (cross flow), 

vagy tangenciális szűrés. Ennél a szűrőfelületen létrehozott erőteljes turbulens áramlás akadályozza a 

szilárd részecskék lerakódását. Ez a megoldás szilárd szűrőlepény helyett betöményített szuszpenzió 

elvételével jár. Míg a hagyományos (dead end) szűrésnél egy folyadékfázist (szűrlet) és egy többé-

kevésbé szilárd fázist (szűrőlepény) kapunk szakaszos műveletben, a keresztáramú szűrésnél két 

folyadékfázis lép ki a szűrőanyag (membrán) két oldaláról folyamatosan. 

 

2.1.1.1. ábra: A „dead end” és „cross flow” szűrés elve 

Az egyik a szűrőn átlépő tisztított folyadék (szűrlet, permeát), a másik a visszamaradt folyadék, 

amely értelemszerűen gazdagabb a szűrő által visszatartott anyagokban (koncentrátum, retentát). A ke-

resztáram általános elv, többféle műveletnél is alkalmazzák. A kolloid szilárd részecskék (sejtek) elvá-

lasztásánál mikroszűrésnek nevezik, oldott anyagok membrános szétválasztásánál pedig az ultraszűrés 

és a reverz ozmózis műveleténél alkalmazzák (ld. később a membránműveleteknél). A keresztáram 

kifejezés onnan származik, hogy a szűrletáram és a kényszeráram egymásra merőlegesen, „ke-

resztben” mozognak. A „tangenciális” jelző pedig érintőlegeset jelent, arra utal, hogy a kényszeráram 

a szűrő felületéhez képest érintőlegesen mozog. 
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Ezekhez kapcsolódik egy további fogalompár is, a mélységi és a felületi szűrés. A mélységi szűrés 

a „dead end” szűrés egy más megközelítése. A mélységi jelző arra utal, hogy a szűrés egy vastag töl-

tetrétegen történik. Ez a porózus anyag lehet maga a lerakódott szűrőlepény, de lehet valamilyen inert 

szűrősegédanyagból felvitt réteg is. A töltet pórusai nem egységesek és állandó méretűek, az áramló 

folyadék kacskaringós úton és változó sebességgel halad. A lebegő szemcsék elválasztása nem a szűk 

csatornák méretkizárása miatt történik, hanem a mozgó szilárd részecskék a tágabb csatornákban is el-

akadnak bizonyos valószínűséggel. Ezért nevezik ezt az elvet valószínűségi szűrésnek, mert mindig 

van számítható valószínűsége annak, hogy egy részecske átjut a szűrőrétegen. A folyamatot elsőrendű 

kinetikával írhatjuk le, az átjutó részecskék száma/az átjutás valószínűsége a réteg vastagságával expo-

nenciálisan csökken. Definiálni szokták az L90 értéket, ez az a rétegvastagság, ami a szemcsék 90 %-át 

leválasztja. Ennek kétszerese 99 %-ot, háromszorosa 99,9 %-ot tart vissza. Tökéletes szűréshez 

eszerint végtelen szűrővastagság tartozna. A felületi szűrésnél a visszatartást egy jól definiált pórusok-

kal rendelkező membrán végzi. A pórusok átmérőjénél nagyobb részecskék nem hatolnak be a szűrő 

anyagába, a folyadékban maradnak. A membrán felületén nem rakódhat le szűrőlepény, mert az már 

mélységi szűrést végezne - itt kapcsolódik a keresztáramú szűréshez, ahol a kényszeráramlás tisztán 

tartja a membrán felületét. A valószínűségi szűréssel szemben ezt a műveletet abszolút szűrésnek ne-

vezzük, a visszatartást a membrán pórusainak átmérője határozza meg. 

Az iparban a klasszikus, szűrővászonnal, szűrőlappal végrehajtott szűrések a két elvet egyesítik. A 

szűrés elején, amíg nem alakul ki a szűrőlepény, felületi szűrésként működik. Csak a legnagyobb ré-

szecskéket tartja vissza, a szűrlet zavaros. A szűrőlepény kialakulásával viszont már mélységi szűrés-

ként működik, sokkal hatékonyabbá válik, a szűrlet kitisztul. A technológiai előiratokban gyakran sze-

repel az a kitétel, hogy a szűrlet első 5-10 százalékát külön kell felfogni, és a szűrőlepény kialakulása 

után újra le kell szűrni. 

2.1.1.1. táblázat: A szűréseket jellemző fogalompárok 

Hagyományos, „dead end” szűrés Keresztáramú, „cross flow”, tangenciális szűrés 

Mélységi szűrés Felületi szűrés 

Valószínűségi szűrés Abszolút szűrés 

2.1.2. A szűrés általános leírása 

A szűrés műveletének matematikai leírását a Vegyipari műveletek tárgy alaposan tárgyalja, itt csak 

egy rövid felfrissítésre van szükség. Az általános egyenleteket ezután kiterjesztjük összenyomható 

szűrőlepényre is. A berendezések működésének leírását csak a vákuum dobszűrőre, mint a legálta-

lánosabban használt ipari léptékű berendezésre vizsgáljuk. 

 

D’Arcy törvénye 

A D’Arcy egyenlet szerint az áramlási sebesség egy porózus szilárd ágyon keresztül arányos a 

nyomáseséssel. 
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Ahol v a folyadék sebessége, k az anyagfüggő tényező, amit az ágy átjárhatóságának (permeabi-

litás) is neveznek, Δp a nyomásesés az ágy teljes l vastagságán, és μ a folyadék viszkozitása. Ez az 

összefüggés analóg az Ohm törvénnyel, az áramlás itt is egyenesen arányos a potenciálkülönbséggel 

(Δp), és fordítottan az ellenállással (l/k = a vezető hossza / fajlagos  vezetőképesség). Szigorúan vizs-

gálva a D’Arcy törvény csak akkor érvényes, ha a 
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feltétel teljesül. Az összefüggésben d a részecske mérete a szűrőrétegben (gyakran helyettesítik a 

pórusmérettel vagy az egyenértékű pórusátmérővel), ρ a folyadék sűrűsége és ε a szűrőréteg hézagtér-
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fogata. A biológiai elválasztásoknál a fenti dimenziómentes mennyiség (Reynolds szám) majdnem 

mindig kielégíti a felírt egyenlőtlenséget. 

Szakaszos szűrés esetén a szűrési sebességet felírhatjuk a 

 
dt

dV

A
v 

1
  

formában is, ahol V a szűrlettérfogat, A a szűrőfelület, és t az idő. A szűrési ellenállást (l/k) is 

felbonthatjuk a szűrőanyag ellenállására (RM) és a felhalmozódott szűrőlepény (RC) ellenállására. 

 l / k = RM + RC  

Az egyenletek kombinálásával felírható az állandó nyomású szűrés alapvető differenciálegyenlete: 
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1

CM RR

p

dt
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A szűrőanyag (pl. szűrővászon) ellenállása (RM) időben állandó, míg a szűrőlepény ellenállása (RC) 

a leszűrt térfogattal növekszik. A növekedés jellege függ attól, hogy a lerakódott szilárd réteg 

összenyomható-e vagy sem. 

2.1.2.1.  Összenyomhatatlan szűrőréteg 

Ha a szűrőréteg összenyomhatatlan, akkor a kialakuló rétegvastagság egyenesen arányos a szűr-

lettérfogattal és fordítottan a réteg szűrőfelületével. Ennek megfelelően a kialakuló réteg ellenállása 

(RC) leírható az 

 









A

V
RC 0   

egyenlettel, ahol α jelenti a szűrőréteg fajlagos ellenállását és ρ0 a szuszpenzió szilárdanyag tartalmát 

(kg szilárd anyag / m3 szűrlet). Visszahelyettesítve a differenciálegyenletbe az 

 
  MRAV
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alakot kapjuk. Feltéve, hogy a folyamat kezdetén még nem haladt át anyag a szűrőn, a t = 0, V = 0 

kezdeti feltételekkel integrálható: 
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A fentiek szerint az (At/V) mennyiséget (V/A) függvényében ábrázolva lineáris összefüggést ka-

punk, amelynek meredeksége K, tengelymetszete B. A meredekség a nyomásesés (Δp) és a szűrőle-

pény tulajdonságainak függvénye (α és Δp). A tengelymetszet független a szűrt anyag jellemzőitől, in-

kább az „üres” szűrő jellemzőitől függ. A szűrővászon ellenállása gyakran elhanyagolható, ekkor az 

összefüggés a következő formára egyszerűsödik: 
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A felírt összefüggések használhatóságát később számpéldákon vizsgáljuk meg. 

2.1.2.2.  Összenyomható szűrőréteg 

Sajnos a valóságban a biológiai anyagokból kialakuló rétegek majdnem mindig összenyomhatók, ezért 

rájuk az előbbiekben adott egyszerű leírás nem alkalmazható. A szűrőréteg összepréselődésvel a szű-

rési sebesség csökken, ami a folyamat hatékonyságának romlásával jár. 

Az összenyomhatóság hatásának kiszámításához feltételezzük, hogy az α ellenállás a nyomásesés 

függvénye: 

 α = α’·(Δp)
s 

 

ahol az α’ állandó elsősorban a kiszűrt részecskék alakjától és méretétől függ, az s kitevő pedig a réteg 

összenyomhatóságától. Merev, összenyomhatatlan szűrőlepény esetén s értéke közelítően nulla (α 
 α’), erősen tömörödő anyagnál pedig tart az 1 értékhez (α   Δp·α’). A gyakorlatban 0.1 és 0.8 közötti 

s értékekkel számolhatunk. A két konstans, α’ és s értékét kísérleti adatokból egyszerűen meg lehet 

határozni. Felvéve az α értékeket a nyomáskülönbség függvényében kétszer logaritmikus ábrázolásban 

egyenest kapunk, amelynél meredeksége s, a tengelymetszete pedig lg α’. Nagy s értékeknél min-

denképpen érdemes megfontolni szűrősegédanyagok alkalmazását. 

A folyamat leírható a korrigált α érték visszahelyettesítésével az integrált egyenletekbe. A B kons-

tans értéke nem változik, míg K függése a p-től bonyolultabbá válik. 

2.1.3. Előkezelések 

A fermentlevek és más biológiai folyadékok különösen nehéz szűrési problémát jelentenek. Részben a 

szűrőlepény már említett kompresszibilitása, részben a folyadék extrém reológiai viselkedése (nagy 

viszkozitás, nem-Newtoni, általában pszeudoplasztikus jelleg) nehezíti a feladatot, mind a micéliális, 

mind a bakteriális levek esetében. Sok esetben segít, ha a folyadékot a szűrés előtt előkezelik. Bevált 

módszerek a hőkezelés, koagulálás és flokulálás, valamint szűrősegédanyagok alkalmazása. Érdemes 

megjegyezni, hogy az utóbbi kivételével ugyanezek a kezelések hasznosak lehetnek más fázis-

szétválasztási műveletek (ülepítés, centrifugálás) előtt is. 

 

Hőkezelés 

A legegyszerűbb és sokszor a legolcsóbb előkezelés a felmelegítés. Ezáltal nem csak a lé kezel-

hetőségét javítjuk, hanem a csíraszámot is csökkenthetjük (pasztőrözés). Alapvető kérdés a termék hő-

stabilitása, mindent ez határoz meg. 

A hőkezelés hatékonyságának mechanizmusa sok részfolyamatból tevődik össze. Az egyik fő 

folyamat a fehérjék denaturálódása, a másik vélhetőleg a biológiai membránok dezintegrálódása a li-

pidek „megolvadása” következtében. Számottevő a vizes oldatok viszkozitásának csökkenése is a me-

legítés hatására. A változások eredője legtöbbször a szűrhetőség javulása. 

 

Koagulálás és flokulálás 

Másik lehetőség az előkezelésre elektrolitok adagolása, amelyekkel koaguláció illetve flokuláció 

váltható ki. Elektrolitként az egyszerű szervetlen ionoktól a szintetikus polielektrolitokig bármi al-

kalmazható, ezekkel az adalékokkal részletesen foglalkozunk a később a 4.4.1. fejezetben. 

Savak és bázisok bevitele megváltoztatja a pH-t, és ezzel a részecskék, sejtek, makromolekulák 

töltését. Az eredő töltés csökkenésével, vagy megszűnésével (izoelektromos pont) a részecskék közötti 

taszító erők is mérséklődnek, összetapadásuk gátja megszűnik. Ha a pH-t nem a megfelelő irányba tol-

juk el, a töltés növekszik, és a szűrhetőség romlik. A pH hatását a szűrhetőségre jól szemlélteti a 

2.1.3.1. ábra egy Streptomyces fermentlé példáján. 
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2.1.3.1. ábra: pH hatása a szűrési sebességre 

A hosszú láncú polielektrolitok (hídképzők) adszorbeálódnak a sejtek felszínén, ezáltal hidakat ké-

peznek közöttük, amivel valósággal összeragasztják azokat nagy, jól elválasztható pelyhekké. 

Az elektrolitos kezelés nehezen írható le kvantitatívan, inkább kísérleteken, empirikus elveken ala-

pul. A jelenlévő sokféle komponens sokféle kölcsönhatását bonyolult összegezni. Ráadásul az egyes 

adalékok hatása sem egyszerű. A többértékű fémionok például egyszerre hatnak pufferként, 

töltéselnyomóként és hídképző ágensként is. Több különböző segédanyag együttes hatása esetenként 

lényegesen nagyobb lehet, mint a külön elért hatások összege. A koaguláció és flokuláció kérdéseit a 

későbbiekben részletesen tárgyaljuk a Csapadékképzés fejezetben. 
 

Szűrősegédanyagok alkalmazása 

A harmadik szűréskönnyítő előkezelési mód a szilárd szűrősegédanyagok használata. A szűrőse-

gédanyagok legtöbbször ásványi eredetű inert, szemcsés, laza szerkezetű, porózus anyagok. Felhasz-

nálásuk kétféle lehet. Hozzákeverhetjük a feldolgozandó fermentléhez, ekkor a szűrés során a kirakó-

dó lepény nem csak sejtekből áll, hanem jelentős mennyiségű segédanyagot is tartalmaz. A kolloid ré-

szecskék, adott esetben a sejtek adszorbeálódhatnak a részecskék felületén, miáltal az így kialakuló 

szűrőréteg lényegesen stabilabb lesz, kevésbé tömörödik, mint a csak sejtekből álló. Másik lehetőség, 

hogy a segédanyagból előréteget képezünk a szűrő felületén. A fermentlé szűrése előtt a segédanyagot 

vízben szuszpendálják, és ezt szűrik az adott szűrőberendezéssel. A szűrő felületén tisztán segéda-

nyagból álló több centiméter vastag előréteg alakul ki. Ezután következik a sejttömeg szűrése, az elő-

rétegen mélységi szűrés megy végbe, a sejtek a réteg pórusaiban akadnak el. A „kevert” szűrőlepény 

áteresztő képessége sokkal jobb, jóval több fermentlé szűrhető le egy menetben. 

Hátrányt jelent viszont a keletkező kiszűrt szilárd anyag mennyiségének növekedése, még akkor 

is, ha az csak elhelyezendő hulladékként jelentkezik. Ha a sejtekre van szükség a további feldolgozási 

technológiában (pl. intracelluláris termék), akkor a sejtekkel együtt leválasztott segédanyag pusztán 

mennyiségével (ballaszt anyag) megnehezítheti a feldolgozási technológiát. 
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A két leghatékonyabbnak bizonyult segédanyag a diatómaföld és a perlit. A diatómaföld szili-

kátvázas tengeri élőlények nagy tömegben lerakódott maradványaiból áll. A perlitek vulkáni eredetű 

kőzetek, amelyeket izzítással „kiterjesztenek”, így érik el a rendkívül laza, porózus szerkezetet. 

2.1.3.1. táblázat: Szűrősegédanyagok jellemzői 

Gyártmány 
Sűrűség 

(kg/m3) 
pH Vízfelvétel 

Relatív 

térfogatáram 

  száraz nedves   %   

Diatómaföld          

Filter Cel 112 254 7 235 100 

Standard Super Cel 128 286 7 255 200 

512 Hyflo 128 286 7 250 300 

Super Cel 144 286 10 245 500 

501 152 270 10 250 750 

535 192 282 10 245 1350 

545 392 288 10 240 2160 

560 310 320 10 220 7500 

Perlit          

Terracel 110 260 7,5 - 300 

Terracel 130 240 7,5 - 900 

A felsorolt anyagok tulajdonságait az 2.1.3.1. táblázat, jellemző felhasználásait 2.1.3.2. táblázat 

mutatja be. 

2.1.3.2. táblázat: Szűrősegédanyagok és felhasználásuk 

Márkanév 

Relatív 

szűrési 

sebesség 

Szűrlet 

tisztaság 
Alkalmazások 

  rel. % rel. %   

Celatom FP-2 100 1000 

sör, olaj, pektin, cukor, bor, ecet, 

alkohol, citromsav, polimerek, 

zselatin, faggyú, zsír 

Celatom FP-4 200 995 

sör, olaj, pektin, cukor, ecet, 

alkohol, citromsav, petrol-ipari 

termékek, lakk, foszforsav 

Celatom FW-6 300 986 

sör, antibiotikumok, zománc, 

ragasztő, gyümölcs-lé, petrolipari 

termékek, zselatin 

Celatom FW-20 1000 960 
savak, citrát, must, zsírok, olajok, 

gyümölcslé 

Celatom FW-50 2500 940 

alginátok, antibiotikumok, préselt 

gyümölcslé, aromák, kazein, 

szirup, glutén, poli-merek 

Celatom FW-80 5500 927 
alginátok, antibiotikumok, 

biovegyszerek, polimerek 
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Azokban a speciális esetekben, amikor szilikát-bázisú segédanyag nem alkalmazható, őrölt 

fapépet, szalmatöreket vagy keményítőt használnak. 

A szűrősegédanyag alkalmazásának pozitív hatása jól lemérhető a 2.1.3.2. ábrán. A szűrő-

segédanyag kiválasztásánál szempont az, hogy csak mechanikai, szerkezetjavító hatása legyen, 

kémiailag legyen inert. A segédanyag nagy felületén felléphetnek adszorpciós jelenségek is. Ha ez 

egyes szennyező anyagok megkötésével jár, akkor előnyös a feldolgozás szempontjából, de ha a 

célterméket köti meg, akkor anyagveszteséget okoz. Néhány termék, például az aminoglikozid antibio-

tikumok erősen, majdnem irreverzibilisen kötődnek a diatómaföldön, így ezt nem lehet a szűrésnél 

alkalmazni. 

A különböző szűrősegédanyagok összehasonlításánál figyelembe kell venni, hogy a nagyobb 

szűrési sebességgel általában egyre romló klarifikálás jár, azaz egyre több lebegő anyag kerül át a 

szűrletbe. 

 

2.1.3.2. ábra: Szűrősegédanyag-adagolás hatása 

2.1.4. Laboratóriumi vizsgálati módszerek 

Az egyenletek levezetése során egyesekben bizonyára az a kép alakult ki, hogy a szűrés méretezéséhez 

nem kell más, mint papír, számológép és némi agymunka. Ez a valóságban nincs így, laboratóriumi 

vizsgálatokra is szükség van. Egyszerű vizsgálati módszerek kellenek az előkezelés, a komp-

resszibilitás, a mosási hatékonyság és hasonló jellemzők megismeréséhez. Minél egyszerűbb kísérleti 

módszereket használunk, annál általánosabban alkalmazhatjuk azokat. 

Ezeket a laborvizsgálatokat mutatjuk be ebben a fejezetben. A kísérletek során az eddigieken kívül 

olyan paraméterek is felbukkannak, amelyek az általános matematikai leírásban nem szerepeltek. 

Például a szűrlet tisztasága (átlátszósága), a szűrőlepény ragacsossága, tapadása a szűrőfelülethez, a 

mosás nehézsége, a réteg repedezése, végül a levett anyag nedvességtartalma; ezek mind befolyásolják 

a sikeres szűrést. 

A módszerek ismertetése előtt egy figyelmeztetés. Minden esetben győződjünk meg arról, hogy a 

kísérletekhez felhasznált minta reprezentatívan azonos a nagyobb léptékben feldolgozni szándéko-
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zottal. Fertőzés, hőmérsékletváltozás vagy a sejtek lízise váratlan mértékben megváltoztatja a lé fizikai 

tulajdonságait. A mikrobiológiai fertőzés a sejttömeg összetételét és ezen keresztül szűrési jellemzőit 

változtatja meg. A hőmérséklet a szűrlet viszkozitását befolyásolja, és ezzel a szűrési sebességet 

módosítja. Víz esetében például a hőmérséklet emelése 20 °C-ról 60 °C-ra a kétszeresére növeli a 

szűrési sebességet. Törekedjünk tehát arra, hogy a vizsgált minta előélete minél jobban hasonlítson az 

üzemi anyagéhoz. 

2.1.4.1.  Előkezelés hatásának vizsgálata 

A különböző előkezelési módszereket könnyen összehasonlíthatjuk egyszerű, szakaszos ülepítési 

próbákkal. Egy sorozat egyforma – esetleg lassújárású keverővel felszerelt – edénybe azonos 

mennyiségű levet mérünk. Ezekbe azután különböző mennyiségű (esetleg minőségű) flokulánst adunk, 

megkeverjük, majd ülepedni hagyjuk. Egy meghatározott idő elteltével a flokulálás minőségének 

valamely jellemzőjét (pl. a felülúszó extinkciója, ülepedés, szűrési sebesség) mérjük. A 2.1.4.1.1. ábra 

eredményei tipikusnak mondhatók, gyakran észlelhető többé-kevésbé éles optimum. A bemutatott pél-

dában a sav hatására koagulált a biomassza, de túl nagy adagok esetén a részecskék áttöltődnek, és új-

ra stabilizálódik a szuszpenzió. 

 

2.1.4.1.1. ábra: Előkezelés vizsgálata 

2.1.4.2. Szűrés szívótölcséren 

Új szűrési feladatoknál, mint például új tenyészet, új tápoldat vagy megváltozott körülmények, 

egyszerű, de hasznos tájékozódó vizsgálatokat végezhetünk egy Büchner tölcsérrel. A szokásos mód-

szer az, hogy felviszünk a szűrőre egy réteget a kívánt szűrősegédanyagból, ráviszünk 100 ml előke-

zelt vagy kezeletlen fermentlevet és meghatározott ideig szűrjük az üzemihez hasonló nyomáskülönb-

ség mellett. Általában a szűrlet térfogatát és átlátszóságát mérik. Példaként Bacillus subtilis tenyészet 

szűrésének adatait mutatjuk be a 2.1.4.2.1. táblázatban. A kapott eredmények azt mutatják, hogy 

kompromisszumot kell kötni a szűrési sebesség és a szűrlet tisztasága között. Mindkét szempontot 

figyelembe véve 1,2 % flokulens adagolása javasolható a technológiában. 
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2.1.4.2.1. táblázat: Bacillus subtilis fermentlé szűrési adatai 

Flokulens 

% 

Szűrési sebesség 

liter / óra 

A szűrlet tisztasága 

 

0,0 9,60 iszapos 

0,8 2,04 enyhén zavaros 

1,0 1,92 enyhén zavaros 

1,2 2,76 tiszta 

1,4 2,76 tiszta 

1,6 3,12 enyhén zavaros 

A kapott idő és térfogatadatok felhasználhatók a nagyobb léptékű szűrés időigényének meghatáro-

záshoz. Bár megbízható összefüggések kialakításához sok adatot kell összegyűjteni, az eredmény 

megéri a befektetett munkát. Ugyanakkor a kapott szűrletek felhasználhatók analitikai célra is, aminek 

révén további információkat szerezhetünk. 

2.1.4.3.  Kísérleti szűrőtányér (Filter Leaf) 

 

2.1.4.3.1. ábra: Összeállítás laboratóriumi szűrési kísérletekhez 

A vákuum dobszűrő alkalmazásához a szűrőtányérral végzett teszt a következő lépés. A legtöbb eset-

ben a vákuum dobszűrő alkalmazását, sőt vásárlását is szűrőtányéros kísérletek alapján határozzák el. 

A vizsgálat során egy manuálisan működtetett, ismert felületű kísérleti szűrővel szimulálják a dobszű-

rő kerületén végbemenő műveletsort. A szűrőlepény vastagsága és minősége, a szűrlet mennyisége és 

minősége, a mosás hatékonysága és a szükséges mosófolyadék mennyisége egyaránt meghatározható. 

Ez a technika jól modellezi laboratóriumi méretekben a dobszűrő működését, kisméretű dobszűrőket 

ilyen vizsgálatokra nem is használnak. A kísérleti összeállítást az 2.1.4.3.1. ábrán mutatjuk be. 

Főrészei: - maga a szűrőtányér, - kalibrált gyűjtőedény a szűrletnek és a mosófolyadéknak, - sza-

bályozható vákuumrendszer. A bemerülő szűrőtányér összeállítási rajza a 2.1.4.3.2. ábrán látható. Az 

állítható perem egyrészt a kialakuló szűrőlepény vastagságának mérésére, illetve az esetleges előréteg 

vastagságának beállítására szolgál. 



2. A sejtek elválasztása 19 

© Pécs Miklós, BME www.tankonyvtar.hu  

 

 

2.1.4.3.2. ábra: A szűrőtányér részei 

Ha előrétegezett szűrést vizsgálnak, akkor először a kiválasztott segédanyagot szívatják rá a 

szűrőre. Ha előréteg nélküli a szűrés, akkor egyből a vákuum alá helyezett tányért merítik a 

fermentlébe annyi időre, ahány másodpercig a dobszűrő egy pontja a lébe merül (tf). A réteg 

kialakulása közben enyhe keveréssel a dobszűrő teknőjében fellépőhöz hasonló kevertetési állapotot 

tartanak fenn. A szűrési idő leteltével a tányért a vákuum fenntartása mellett kiemelik, majd a dob 

forgásának megfelelő szívatási idő multán a mosófolyadékba merítik. A továbbiakban is szigorú 

időprogram szerint kezelik, kiemelik a mosófolyadékból, szívatással szárítják, majd eltávolítják a 

szűrőlepényt. Ehhez leveszik a lepény védőgyűrűjét, megmérik a szabaddá vált réteg vastagságát. Az 

anyagmérleg felállításához rendelkezésre áll a szűrlet és a szűrőlepény. A kapott adatok jól adaptál-

hatók az üzemi léptékre. 

A különféle fermentleveknél előrétegezéssel kapott jellemzőket az 2.1.4.3.1. táblázatban foglaltuk 

össze.  

2.1.4.3.1. táblázat: Jellemző szűrési sebességek vákuumszűrésnél 

Termék Mikroorganizmus Szűrési sebesség 

kanamicin Streptomyces kanamyceticus – 0,7 

linkomicin Streptomyces lincolnensis 2,6 – 3,3 

neomicin Streptomyces fradiae – 1,1 

eritromicin Streptomyces erythreus 2,9 – 5,7 

penicillin Penicillium chrysogenum 12 – 16 

proteáz Bacillus subtilis 0,9 – 3,7 

2.1.5. A szűrés berendezései 

A szűrőberendezések kialakítása igen változatos, a hagyományos keretes szűrőpréstől a vákuum 

dobszűrőig sokféle konstrukció jött létre. A kisebb teljesítményű szűrők két alaptípusát mutatja be a 

2.1.5.1. ábra. A legismertebb, a keretes szűrőprés sorba rendezett szűrőtartó keretekből áll, a szilárd 

anyag az elemek közötti térben rakódik le. A szűrő anyaga lehet a keretre szerelhető vászon, cellulóz 

szűrőlap, esetleg fém (rozsdamentes acél). Nagyobb mennyiségű szűrőlepény kialakulása esetén a 

szűrőtér megnövelhető a közbe illesztett nyitott (üres) keretekkel. Ezt a szűrőtípust akkor célszerű 

alkalmazni, ha viszonylag tömör, kis nedvességtartalmú szűrőlepényre van szükség. A szűrő 

kapacitása, azaz a szűrőfelület, a beszerelt elemek számával gyakorlatilag fokozatmentesen 

változtatható. A szétszerelésnél elkerülhetetlen a rendszer megnyitása és az anyag manuális 

eltávolítása. Emiatt működtetésük meglehetősen munkaigényes, és a típus nem ajánlott mérgező vagy 

biológiailag veszélyes levek szűrésére. 
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2.1.5.1. ábra: Szűrők 

A másik típusnál, a gyertyás szűrőnél ez a probléma nem lép fel, ez zárt rendszerben is működ-

tethető. A szintén függőleges elrendezésű gyertyaszűrő esetében a hengeres szűrőelemek (gyertyák) 

általában felülre szerelt tartólapon helyezkednek el. A szilárd fázis a gyertyák külső felületén rakódik 

le, ahonnan a folyadékáram irányának megfordításával (backflush) lökhető (mosható) le. Az anyagot 

azután az alsó nagy átmérőjű leürítő csonkon át távolítják el. A szűrletet a készülék fejrészéből vezetik 

el. A berendezés így sok szűrési cikluson keresztül zárt rendszerben üzemeltethető, de a szűrőelemek 

cseréjéhez itt is meg kell bontani a rendszert. 

 

2.1.5.2. ábra: Nyomószűrők 

Kisebb anyagmennyiségek szűrésére széles körben alkalmazott szűrőberendezések a nyomószű-

rők. Túlnyomással működnek, ennek megfelelően egy nyomástartó edényben helyezkedik el egy vagy 

több szűrőlap/vászon. A szűrőlepény eltávolítására ezt a készüléket is meg kell bontani, hátrányai 

ugyanazok, mint a keretes szűrőprésnél. 

2.1.5.1.  A vákuum dobszűrő 

A kisebb kapacitású berendezések után térjünk át a vákuum dobszűrőre.  
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A vákuum dobszűrő az egyik leggyakrabban alkalmazott szűrőberendezés. Az ipari antibiotikum-

gyártásban gyakrabban fordul elő, mint az összes többi szűrőtípus együttvéve. Nehéz és lassú szűrések 

megoldására is mindig érdemes kipróbálni. Szinte korlátlanul léptéknövelhető, nehezen szűrhető levek 

feldolgozására is alkalmazható. Működtetése egyszerű, részben automatizálható is, ezért kicsi az 

élőmunka igénye. 

A vákuum dobszűrő szellemesen oldja meg a szakaszos működés folytonosítását. A hagyományos 

dead end szűrés mindenképpen szakaszos művelet, az indulásnál teljesen tiszta szűrőfelületre fo-

kozatosan rakódik le a szűrőlepény, elér egy bizonyos vastagságot, ekkor el kell távolítani a kiszűrt 

anyagot, és a tiszta felülettel kezdődhet elölről a folyamat. Ezt a lépéssort a dobszűrő egy körülfordu-

lása alatt végrehajtja, tehát szakaszos, pontosabban ciklikus a működése. Az egész egységet tekintve 

viszont azt tapasztaljuk, hogy folyamatosan távozik a szűrlet és a szűrőlepény. Ezt az ellentmondást 

úgy oldhatjuk föl, hogy az egyes cellák, szegmensek működése ténylegesen szakaszos, de a fáziselto-

lással működtetett sok cella együtt már kvázi-folytonos működést eredményez. 

Sokféle vákuum dobszűrőt építettek már, a 2.1.5.1.1. ábrán egy tipikus konstrukció felépítését és 

működését mutatjuk be. 

 

2.1.5.1.1. ábra: Vákuum dobszűrő 

Főegysége egy szektorokra osztott forgó dob, amely részlegesen a szűrendő lébe merül. A nyomás 

a dobon kívül atmoszférikus, a dob szektorainak nagy részében viszont csökkentett nyomás uralkodik. 

A szűrőréteget a lassan forgó dob felületére feszített szűrővászon, illetve az erre rárakódott anyagréteg 

alkotja. A dob külső felületére a bemerülő zónában rakódik fel a szűrőlepény, a szűrlet a henger 

belsejébe, a szívókamrába kerül. A léből kiemelkedve a folyamatos szívás következtében a szű-

rőlepény víztartalma csökken. A lepény felületére jutatott mosófolyadékkal, amit a vákuum szintén 

beszív a dob belsejébe, az elválasztás tovább javítható. A folyamat következő szakasza a víztelenítés, 

esetleg szárítás. Az összefüggő folyadékfázis elfogytával levegő áramlik át a szűrőlepényen, ami to-

vább csökkenti a víztartalmat. Az utolsó lépésre, a szilárd réteg eltávolítására, amit az ábrán késes 

kaparóval mutatunk be, de több konstrukciós megoldást is kifejlesztettek (2.1.5.1.2. ábra). A kések 

mellett gyakran alkalmazzák a lefutó zsinóros, illetve a végtelenített szűrővásznas megoldásokat is. Az 

elsőnél a szűrővászon felületén sűrűn egymás mellett (1–3 cm-re) vékony zsinórok feszülnek, 

amelyeket a kés helyén egy görgő elemel a dob felületéről. A zsinórok leemelik a szűrőlepényt a 

vászonról, és a görgőnél elhelyezett tartóba vezetik. A második megoldásnál maga a szűrővászon ír le 

hasonló pályát, a vászon emeli el a kiszűrt anyagot a dobról, és a kis sugarú görgők által 
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kikényszerített iránytörések miatt az anyag leválik a vászonról és a gyűjtőbe hullik. A negyedik 

megoldásban egy nagy átmérőjű görgő érintkezik a szűrődobbal, a kiszűrt anyag ennek a felületére 

tapad át, és erről távolítja el egy kaparó. 

 

2.1.5.1.2. ábra: Szűrőlepény leválasztása 

Az utóbbi három megoldás nem alkalmazható abban az esetben, ha a szűrőt előréteggel kell el-

látni. A néhány centiméter vastagságú előrétegnek mindvégig rajta kell maradnia a dobon, ezt nem 

célirányos egy fordulat után leválasztani. Minden fordulatnál csak az elszennyeződött felületi réteget 

választják le, a tiszta felületű előréteg merül újra a szűrendő lébe. Ehhez nem megfelelő az egyszerű 

kaparó, hanem precízen állítható, menet közben is előtolható (hámozó)kést alkalmaznak. Számottevő 

különbség az is, hogy míg az alapváltozatnál a szűrőlepény leválasztását a megfelelő kamrára adott 

túlnyomással segítik elő, addig az előrétegezett szűrőnél minden kamrában állandóan vákuumot kell 

fenntartani. Hátrányt jelent a keletkező szilárd anyag mennyiségének növekedése, még akkor is, ha az 

csak elhelyezendő hulladékként jelentkezik. 

A továbbiakban tekintsük át a vákuum dobszűrő méretezését. Ahogy a 2.1.5.1.1. ábrán látható, a 

folyamat négy szakaszra osztható: 

1. rétegképződés 

2. a réteg mosása 

3. víztelenítés 

4. a réteg leválasztása  

A negyedik lépés, a kiszűrt anyag leválasztása – mint láttuk - többféle módon történhet. Ennek 

megválasztása fontos az egész művelet hatékonysága szempontjából, de nem befolyásolja a szűrő 

méretezését. Ezért itt csak az előző szakaszokat leíró összefüggéseket vizsgáljuk. 

 

 Rétegképződés 

A szűrő egy adott pontján akkor kezdődik meg a szűrőlepény kialakulása, amikor az belemerül a 

lébe. A folyamatos vastagodás akkor szűnik meg, amikor kiemelkedik a folyadékból. Feltételezve, 

hogy maga a szűrővászon kis ellenállású (RM << RC), a következő formájú differenciálegyenletet 

alkalmazhatjuk: 
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A szűrőréteg ellenállását az összenyomható anyagra felírt összefüggéssel kifejezve: 
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Az integrálás kiindulási feltételéül most is t = 0, V = 0-t választjuk, a végpont pedig a 

kiemelkedéshez tartozó tf idő és Vf szűrlettérfogat. 
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A körülfordulási idővel (tc) is kifejezhetjük a tf időt: 

 cf tt     

ahol β a hengerfelület bemerülő hányada. Ezt a kifejezést alkalmazva: 
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A szűrlet fluxusára átrendezve látható, hogy egy adott konstrukciójú dobszűrőnél a bemerülés 

mértékével (β) négyzetgyökösen növekszik a szűrési sebesség, míg a fordulatszámmal (1/tc) szintén 

négyzetgyökösen csökken. 

 

A réteg mosása 

A szűrőlepény kialakulása után még jelentős mennyiségű, oldott anyagokban gazdag oldatot tartal-

maz. Ezt a lémennyiséget általában mosással (néha utólagos préseléssel) távolítják el. A mosásnak 

kettős szerepe van: egyrészt kimossa, lecseréli a lepény pórusaiban maradt folyadékot, másrészt erősíti 

a diffúziót a sejttömegből. Ez utóbbinak akkor van jelentősége, ha a céltermék a sejten belül he-

lyezkedik el. 

A mosásnál két technológiai paramétert célszerű szem előtt tartani. Az egyik paraméter a szűrőle-

pényben maradó fermentlé mennyisége, ez az alkalmazott mosóvíz térfogatának növelésével csökkent-

hető. A másik paraméter a mosóvíz áthatolási sebessége a kialakult rétegen. Ezt a szűrőréteg vas-

tagsága és tulajdonságai határozzák meg, azaz kevésbé befolyásolható. A mosás időigénye behatárolja 

a dob forgási sebességét is. Vizsgáljuk meg a két faktor hatását külön-külön. 

A szűrőlepényben maradó fermentlé arányát, koncentrációját az alábbi összefüggéssel írhatjuk le: 

  nr  1   

Ahol r = c/c0   – a lepényben maradó és az eredeti fermentlé (oldott anyag) koncentrációjának 

                                 hányadosa 

  n = Vm/Vr – a mosóvíz és a szűrőlepényben lévő folyadék térfogataránya 

ε   – a mosás „hatékonysági állandója” 

 

Az r arány a kiindulási 1 értékről fokozatosan csökken, aszimptotikusan közelíti a nullát. Az ε 

állandó értéke szintén 0 és 1 közé esik, a nagyobb értékek jellemzik a gyors és hatékony mosást. 

A fenti hatványfüggvény analóg a Folyamatirányítás tárgyban oktatott témakörrel, az ideális ke-

vert tartályreaktorok válaszát egységugrás zavarásra leíró függvénnyel. Az ott levezetett 
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összefüggés kitevője ezesetben kiegészül az empirikus ln(1/(1 - ε)) állandóval.  
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2.1.5.1.3. ábra: A mosás hatékonysága 

Bár a szűrőlepény által visszatartott folyadékban nincs keverés, az összefüggés mégis általánosan 

használható a mosás leírására. A modell és a kísérleti eredmények jó egyezését mutatja a 2.1.5.1.3. 

ábra, linkomicin fermentlé szűrésének példáján, két különböző pH-n.  

Féllogaritmikus ábrázolásban az r maradékarány lineárisan függ a mosóvíz térfogatától. Az össze-

függés birtokában számíthatjuk a szükséges mosófolyadék mennyiségét, illetve a visszamaradó 

szennyezések koncentrációját. 

A másik kulcskérdés a mosófolyadék áramlási sebessége, fluxusa a rétegen keresztül. Ez a fo-

lyadék már nem tartalmaz szilárd részecskéket, a réteg nem vastagszik tovább, tehát ellenállása állan-

dó, és megegyezik a szűrési szakasz végpontjában kialakult ellenállással: 
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A mosásnál így a 
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összefüggés érvényes, ahol Vm a mosóvíz térfogata, tm pedig a mosás ideje. A gyakorlatban sokszor 

célravezetőbb a szűrési és mosási egyenlet hányadosát használni: 
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ahol Vr a szűrőlepényben visszamaradt szűrlet térfogata, f pedig a visszatartott és az áthaladt szűrlet 

mennyiségének hányadosa. Ennek az egyszerűsített felírási módnak az alkalmazását szemlélteti a 

fejezet végén a 4. számpélda. 

2.1.5.2. Szűrőcentrifugák 

A szűrőcentrifugákat sokszor a centrifugálás műveleténél tárgyalják, mivel a berendezések számos 

elemükben hasonlítanak az ülepítő centrifugákhoz. A működési elv azonban eltérő, itt nem a sű-

rűségkülönbségen alapuló ülepítés valósul meg, hanem ez valójában szűrés, amihez a szükséges nyo-

máskülönbséget a centrifugális erő által megsokszorozott hidrosztatikai nyomás biztosítja. 

 

2.1.5.2.1. ábra: Szűrőcentrifuga vázlata 

Kialakítása: a centrifuga forgórésze egy hengeres, palástján perforált dob (mint a háztartási ruha-

centrifugánál), ennek belső felületére rásimul egy szűrővászon zsák. A dob felső behajló pereme tartja 

benn a folyadékréteget. A szabad csővégen át beengedett szűrendő folyadékot a centrifugális erő a dob 

palástjára teríti, a folyadék felszín kis fordulatszámoknál paraboloid, nagy fordulatszámoknál 

hengeres, a dob falával párhuzamos alakot vesz fel. 

 

A szűrlet áthalad a szűrővásznon és a dob nyílásain át kilép, a gyorsan forgó dob felületéről csep-

pek formájában kivágódik. Ezeket a külső ház fogja fel, alul összegyűlik és általában szabad ki-

folyással távozik. A kiszűrt anyag a dob belső felületén réteget képez. Itt az anyag helyben mosható, 

illetve hosszabb pörgetéssel vízmentesíthető. 

A szűrőcentrifuga működésének leírásához nem elegendő a dob átmérőjének ismerete. Ismerni 

kell kirakódó réteg vastagságát, és a folyadékréteg vastagságát (a hozzá tartozó sugarak Rc és R0) is. A 

dob palástjának magassága L. 
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2.1.5.2.2. ábra: Szűrőcentrifuga fő méretei 

A számításokhoz felhasznált adatok: 

 

R0 - az üres dob belső sugara 

Rc -a szűrőlepény felületének távolsága a tengelytől 

R1 - a folyadék felszínének távolsága a tengelytől 

L - a dob magassága 

 

Felhasználva az eddig tárgyalt összefüggéseket a szükséges nyomáskülönbség: 

 v
l

p
0


   

Ahol l = (R0 – Rc) a kirakódott szűrőlepény vastagsága, v a lineáris áramlási sebesség. 

A számításokat különösen bonyolulttá teszi az, hogy mind a nyomás, mind az áramlási sebesség 

helyfüggő, azaz változik a sugár függvényében. A sebesség felírásánál figyelembe kell venni azt, hogy 

a tengelytől távolodva ugyanaz a térfogatáram egyre nagyobb és nagyobb felületen oszlik meg, tehát a 

lineáris sebesség csökken. 
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ahol W = térfogatáram 

Ezt a sebességet helyettesítjük be a nyomás változását leíró egyenletbe: 
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A létrehozott nyomáskülönbség a folyadékoszlopra ható centrifugális erővel számítható: 
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A differenciálegyenletet szétválasztással integrálhatjuk, a nyomás felső határaként a fenti 

kifejezést helyettesítve az 
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összefüggést kapjuk. A térfogatáramra nézve ez a kifejezés jól használható. 

Ha viszont időben kívánjuk leírni a folyamatot, akkor nehézségekbe ütközünk, mivel mind W, mind 

Rc időben változik. Ennek a problémának az analitikus megoldása meghaladja tárgy kereteit, bonyolult 

úton is csak közelítő megoldást ad. Ezért inkább egyszerűbb megközelítést választunk. Tekintsük a 

szűrőfelületet sík lapnak, ahol a felület A = 2rL, a rétegvastagság pedig l = (R0 – Rc) A sík felületű 

szűrőknél használt összefüggés 
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Bevezetjük ezen kívül a c állandót, ez a szűrőlepény szilárdanyag-tartalma, analóg a 0-lal. Ennek 

segítségével anyagmérleget írhatunk fel a szilárd anyagra: 

 0V = c A (R0 – Rc)  

BEVITT = KIRAKÓDOTT 

ebből: 
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Visszahelyettesítve: 
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Ez az egyszerűsített megközelítés legtöbbször jól leírja a valós szűrési műveletet. 

 

A szűrőcentrifugák is ciklikus működésű berendezések, előbb-utóbb megtelik a dob, el kell tá-

volítani a lerakódott anyagot. A töltés felső határát a dob felső, befelé hajló pereme szabja meg, elvi-

leg a peremig meg lehet tölteni a centrifugát. Gyakorlatilag, ha már peremig áll benne a szűrőlepény, 

akkor nincs hely fölötte a betáplálandó folyadéknak, így ezt az állapotot nem nagyon lehet elérni. A 

kívánt mennyiség felvitele után a további pörgetés a szűrőlepényt hatékonyan vízteleníti. Ha mosásra 

van szükség, akkor azt a készülék leállítása nélkül meg lehet oldani, ugyanazon a betápláló csövön ke-

resztül, amelyen át a szűrendő anyagot bevittük. A mosás után újabb víztelenítés következik, majd a 

kinyert szilárd anyagot el kell távolítani. Ez történhet a készülék leállításával, illetve anélkül. Álló 

helyzetben az összepréselt anyagot ki lehet kotorni manuálisan, vagy ki lehet emelni a készülék felső 

peremének levétele után daruval, vagy más emelőszerkezettel. Ha a szűrőzsák elég erős, töltetével 

együtt kiemelhető. Forgó gépből is el lehet távolítani a szűrőlepényt megfelelően kialakított késes ka-

paróval, amely „kihámozza” a szilárd fázist a centrifugából. Ez sem jelent teljesen folytonos üzemet, 

nem lehet egyszerre betáplálni és kikaparni, hiszen az anyag kivétele csak akkor lehetséges, ha a felü-

letét nem borítja folyadék. Ráadásul a kaparóval a szűrőzsák megsértésének veszélye miatt nem lehet 

tökéletesen eltávolítani a szilárd anyagot, egy vékony réteget meg kell hagyni. A kikapart anyag eltá-

volítása legegyszerűbben gravitációs úton történhet. Ehhez viszont az elvételt lefelé kell megoldani, 

ami az előző ábrán bemutatott elrendezéssel nem valósítható meg. Meg kellett változtatni a konstruk-

ciót, a készüléket „fejre állították”. A forgórész zárt oldala a meghajtással felülre került, a nyitott oldal 

a betáplálással és a hidraulikusan mozgatott benyúló kaparóval pedig alulra (2.1.5.2.3. ábra). 
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2.1.5.2.3. ábra: Alul nyitott szűrőcentrifuga 

2.1.6. Mikroszűrés 

Az eddigiek alapján a szűrőlepényről sok mindent elmondhatunk. Tudjuk, hogy a nyomásesés 

túlnyomó részét ez okozza. Ismert, hogy az összenyomható szűrőlepény megnehezíti a szűrést és an-

nak matematikai leírását is. Ráadásul ez az egyre vastagodó réteg teszi a szűrést tipikusan szakaszos 

műveletté. Mindezek alapján érdemes keresni a lehetőséget a szűrőlepény nélküli szűrésre. Erre az 

egyik megoldás az előbb tárgyalt dobszűrő, amelynél a dob felületéről eltávolítják a szűrőréteget, ezál-

tal tiszta szűrőfelületet hoznak létre. A másik lehetőség a keresztáramú (cross flow, tangenciális szűrés 

alkalmazása, amelynek elvét a fejezet bevezető részében már ismertettük. E technikánál a szűrőfelü-

lettel párhuzamos (érintőleges, tangenciális) turbulens áramlást hoznak létre, amely megakadályozza a 

visszatartott anyagok lerakódását. Az áramlási kép kialakítására változatos technikai megoldásokat 

alakítottak ki, pl. keringető szivattyúval fenntartott intenzív áramlás (2.1.1.1. ábra), mechanikus 

keverés a szűrőfelület közvetlen közelében, vagy maga a szűrőelem forog nagy sebességgel a 

folyadékban. A cirkulációs megoldásnál technológiai feltétel a nagy lineáris sebesség a szűrőnél, ami 

azt jelenti, hogy a keringetés sebessége legalább egy nagyságrenddel meghaladja a szűrletét.  

 

A mikroszűrés a membránműveletek közé tartozik, matematikai leírását az ismétlések elkerülése 

végett később, a membránműveletek fejezetben tárgyaljuk. 

 

A mikroszűrés kulcsa maga a szűrőanyag, a membrán. Ezek a membránok vékonyak és mikropó-

rusosak. A pórusok kicsinyek és monodiszperzek, azaz közel azonos átmérőjűek. Funkciójuk szerint 

vissza kell tartaniuk a kívánt szilárd részecskéket, ugyanakkor lehetőleg gyorsan át kell engedniük a 

folyadékot. A kis átmérőjű pórusok áramlási ellenállása nagy (kapilláris tartomány, Hagen-Poiseuille 

egyenlet), ami nagy nyomáskülönbséget tesz szükségessé. Ez alapvető különbség a hagyományos szű-

rőanyagokhoz képest (szűrővászon, szűrőlap). Ez utóbbiak áteresztőképessége nagy, áramlási ellenál-

lása kicsi. A megvizsgált számpéldákban is látható, hogy a szűrőanyag ellenállása legtöbbször elha-

nyagolható a szűrőlepényé mellett. A membránszűrésnél ez fordítva van, mivel nincs szűrőlepény, az 

egyedüli ellenállás a membrán nyomásesése. 
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2.1.6.1. ábra: Mikroszűrő 

A mikroszűrő működhet szakaszos és folytonos üzemben is. A szakaszos eljárásnál nincs állandó 

betáplálás, a retentátot recirkuláltatják. A betáplálás legtöbbször híg szuszpenzió, ami a szűrlet el-

távozásával fokozatosan betöményedik. Eközben a viszkozitás még a koncentrációnál is erőteljeseb-

ben emelkedik, ezáltal a keringetés egyre nehezebbé válik. Szakaszos üzemben a betöményített levet 

időnként leengedik, és a berendezés kitisztítása után újabb adag lével folytatódik a feldolgozás. Foly-

tonos üzemben a recirkuláció részleges, vagy hiányzik, 2.1.6.1. ábrán jelölt pontokon folyamatos 

betáplálással és elvétellel az állandósult állapot hosszabb ideig fenntartható. 

Ha a szilárd fázis (tökéletes) elválasztása, víztelenítése a cél, a mikroszűrésből kikerülő koncen-

trátumot centrifugálással vagy hagyományos szűréssel dolgozzák tovább fel. 

Érdemes megvizsgálni a szűrők kialakítását, alakját. A mikroszűrésnél a szűrlet fluxusa sokkal 

kisebb, mint a hagyományos szűrőknél. Ezt jóval nagyobb szűrőfelületek beépítésével ellensúlyozzák. 

A készülék külső méreteit viszont nem célszerű túlságosan növelni, ezért a szűrőfelületek „összehajto-

gatásával” igyekeznek minél hatékonyabb berendezéseket építeni. Három alapkoncepció terjedt el: a 

keretes összeállítás, a spirálmembrán modul és a csőmembrán modul. 

A keretes elrendezés lényegében megfelel a keretes szűrőprésnek, megfelelő membránnal felsze-

relve. A felület / térfogat arány a legkisebb, de előnyére szól, hogy eltömődésre kevéssé hajlamos, 

szétszereléssel könnyen tisztítható, és membránszakadás esetén csak egy, viszonylag kis felületű és ér-

tékű darabot kell kicserélni. 

A spirális tekercsmembrán és a csőmembrán modulok felület/térfogat aránya kedvezőbb, de 

érzékenyebbek pl. az eltömődésre. A spirális membrántekercs egy jókora borítékra vagy fóliazacskóra 

emlékeztet, amelynek a belsejébe táplálják be a levet, és a külső felületen jelenik meg a szűrlet. Az 

egész lazán feltekerve egy hengeres házban (modul, patron) helyezkedik el. A csőmembrán modulok 

(hollow fiber) felépítésükben a csöves hőcserélőkre emlékeztetnek, csak éppen a csövek helyén né-

hány mm vastagságú mikropórusos csőmembránok találhatók. A folyadék a csövecskék belsejében 

áramlik, a falon átlépő szűrlet a csövek között, a „köpenytérben” jelenik meg. Mindkét modulnál a 

membrán károsodása esetén az egész modult cserélni kell. 

E rövid áttekintés után még egyszer felhívjuk a figyelmet arra, hogy további információk 

találhatók az analóg művelet, az ultraszűrés kapcsán a Membránműveletek fejezetben. 
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2.1.7. A szűrés összefoglalása 

A szűrés a híg biológiai szuszpenziók (pl. fermentlevek) szétválasztásának sokrétűen alkalmazható 

művelete. Végrehajtására sokféle kialakítású berendezést alkalmaznak. Ezek közül egyesek (pl. 

keretes szűrőprés, szűrőcentrifuga) a vegyiparban is elterjedtek, míg pl. az előrétegezett vákuum dob-

szűrő a biológiai ipar specialitása. 

A levezetett matematikai összefüggések megfelelők a legtöbb kísérleti eredmény interpretálására, 

de nem adnak elegendő alapot a tervezéshez laboratóriumi kísérletek nélkül. Ez visszatér majd a to-

vábbi műveletek tárgyalása során is, a biológiai anyagok viselkedése laboratóriumi vizsgálatok nélkül 

nem modellezhető. Az anyagi jellemzők általában nem szerepelnek a táblázatokban, ezeket az adott 

feladat megoldásához meg kell határozni, és azután lehet az összefüggésekben felhasználni. 

Sok biológiai szuszpenzió nehezen szűrhető. A szűrés lassú, a keletkező szűrőlepény össze-

nyomható ragacsos massza. Ezekben az esetekben gyakran segít a szűrősegédanyagok adagolása, bár 

ennek megvan az a hátránya is, hogy a költségeken kívül növekszik az elhelyezendő szilárd hulladék 

mennyisége is. Ha a szűrés nem oldható meg gazdaságosan, megfontolandó a centrifugálás alkalmazá-

sa, ami már a következő alfejezet témája. 

2.2. Centrifugálás 

A művelet célja ugyanaz, mint a szűrésnél: a vizes fázisból a lebegő részecskék elválasztása. A 

működési elv azonban eltérő. A szűrés méret szerinti elválasztás, a centrifugálás (ülepítés) viszont 

sűrűség szerinti. A sűrűség-különbség szerint kétféle elválasztás lehetséges: - a sejtek, csapadékok sű-

rűsége a víznél (fermentlénél, anyalúgnál) nagyobb, ezek művelet során leülepednek. Más rendszerek-

nél (pl. tej – tejzsír) a lebegő zsírtartalmú micellák sűrűsége kicsi, ezek felülepednek (tejszín). A cen-

trifugák szerkezeti kialakítása általában csak az egyik feladat ellátását teszi lehetővé. A biomérnöki 

gyakorlatban a nehéz fázis elválasztása a jellemző művelet, így csak ezekkel a berendezésekkel foglal-

kozunk. 

A műveletek helye a feldolgozási sorban azonos, az első fázisban a sejtek elválasztására, a ké-

sőbbiekben mindenhol, ahol szilárd-folyadék elválasztásra van szükség (sejtfeltárás után, kristályosí-

tás, csapadékképzés után). 

A centrifugálás műveleténél is problémát jelent a folytonosítás. A centrifugálás (ülepítés) alap-

jában véve szakaszos művelet, a szuszpenzióból kiülepedő részecskék lerakódnak a készülékben, és 

idővel ezeket el kell távolítani, és kezdődhet elölről a ciklus. A folytonosítás lehetősége analóg a 

keresztáramú szűréssel. Ott a szilárdra préselt szűrőlepény helyett egy betöményített sejtszuszpenziót 

vettünk el, a folyadék halmazállapotú be- és kilépő áramokat folyamatosan áramoltathattuk át a készü-

léken. A megoldás a centrifugálásnál is hasonló: ha a lecentrifugált tömeget nem tömörítjük be, hanem 

egy sűrű, de még folyékony szuszpenziót alakítunk ki, ez a fázis folyadékként elvezethető. Ez a 

megoldás ipari léptékben is alkalmazható, az élesztőgyártásnál például a sejteket szeparálják, és sűrű 

„élesztőtejet” állítanak elő. 

A műveletválasztásnál szerepelt az a heurisztikus szabály, vagy inkább csak ajánlás, hogy: „csak 

akkor centrifugálj, ha szűréssel nem lehet megoldani az elválasztást”. Ez a tanács azon alapul, hogy a 

centrifugák általában műszakilag igényesebb, drágább berendezések (nagyobb beruházási költség), és 

nagy fordulatszámú és teljesítményű motorjuk folyamatos üzemel (nagyobb működtetési költség). 

2.2.1. Alapfogalmak 

A centrifugálásnál az ülepedés folyamata ugyanúgy megy végbe, mint a gravitációs ülepedésnél, azzal 

a különbséggel, hogy itt a részecskére ható gyorsító erő nem a súlyerő, hanem a centrifugális erő.  
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2.2.1.1. ábra: Az ülepedő részecskére ható erők 

A részecskére ható eredő gyorsító erőt a két erő eredője (centrifugális erő mínusz felhajtóerő) adja. 
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gy s

d
F a

6

 
   
 

  

Centrifugálásnál a gyorsulás: a = 2 * r , ülepedésnél pedig egyszerűen g. 

Az ábrán nem szerepel a harmadik fellépő erő, a közegellenállás, mert az sebességfüggő, álló 

helyzetben nem működik. Levezethető a Stokes-törvényből, gömb alakú részecskére: 

 Fk = 3dv  

Az összefüggés csak a lamináris tartományban, a 

 Re <1    (


dv
 <1)  

feltétel teljesülése esetén érvényes. Ez a sejtek mérettartományában mindig teljesül. 

A gyorsító erő igyekszik a szemcse sebességét növelni, a közegellenállás viszont a növekvő se-

bességgel arányosan egyre erősebben fékezi. Egy rövid átmeneti szakasz után a gyorsító és közegel-

lenállási erők kiegyenlítődnek, 

 Fgy = Fk  

 a részecske nem gyorsul tovább, hanem egyenletes sebességgel halad: 

 v = 
 





18

2 ad s    

ez a sebesség függ a sugártól, mert a = r2 . A tengelytől való távolodással az állandósult sebesség 

lineárisan nő. 
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Az általános elvek tisztázása után ennél a műveletnél is biológiai iparok sajátságait vesszük sze-

mügyre. A sejtek centrifugálásánál érdekes jelenségek léphetnek fel, amelyeket egyszerű, inert, merev 

részecskéknél, kristályoknál nem tapasztalunk. 

Kis koncentrációnál, ahol az egyes sejtek távol vannak egymástól, nincs közöttük kölcsönhatás, az 

elméletnek megfelelően viselkednek, nincs eltérés. 

Nagyobb koncentrációnál a sejtek közelebb kerülnek egymáshoz, elektrosztatikus, vagy más köl-

csönhatások léphetnek fel. Vonzás esetén a sejtek aggregálódhatnak, összetapadnak, nagyobb cso-

mókat, pelyheket képezhetnek. A nagyobb részecskék pedig gyorsabban ülepednek, így ez a jelenség 

előnyös az elválasztás szempontjából. Taszítás esetén sejtek távol maradnak egymástól. Azonos mére-

tű, azonos töltésű és töltéserősségű sejtek esetén mindegyik szomszédjuktól egyenlő távolságra törek-

szenek. Így sajátos, rendezett szerkezet jön létre, a sejtek közelítőleg felveszik a hatszöges/tetraéderes 

elrendeződést, és ebben az alakzatban haladnak át a folyadékon. 

Amikor a sejtek elérik a készülék falát, lerakódnak és üledéket alkotnak. Ez az üledék a sejtekből 

álló szűrőlepényhez hasonlóan a terhelés, nyomás hatására deformálódik, összepréselődik, nem tartja 

meg a szerkezetét, mint a kristályos anyagok. 

2.2.2. Készüléktípusok 

A centrifugák mindegyike forgásszimmetrikus, de geometriájukban, az anyagáramok vezetésében, 

ürítésük módjában nagy különbségek vannak. 

2.2.2.1.  Csőcentrifuga (szupercentrifuga, tubular bowl) 

A legegyszerűbb forgástest a henger, a csőcentrifuga forgórésze ilyen, látszólag egyszerű felépítésű. A 

csőszerű forgórész két végén a peremek tartják vissza a folyadékot, és állítják be a folyadékszintet. 

Alul történik a betáplálás, a folyadék végig vándorol a fal mentén a rotor felső végéhez, és ott a 

peremen átbukva távozik. Áramlás közben a centrifugális erő kiülepíti a részecskéket a forgórész 

falára.  

 

2.2.2.1.1. ábra: Csőcentrifuga 

A sejtek trajektóriája két mozgásból tevődik össze. Függőlegesen, tengelyirányban a folyadékáram 

viszi magával, egyenletes sebességgel. A lineáris sebesség a térfogatáram és az áramlási kereszt-

metszet hányadosaként írható fel: 
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Sugárirányban pedig a mozgás sebessége nem állandó, a tengelytől távolodva gyorsul: 
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Ebben a kifejezésben:   
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 = vg = gravitációs ülepedési sebesség. 

A gyorsuló mozgás miatt a pályagörbe nem lesz egyenes, egyre meredekebben közeledik a falhoz. 

A sejtek mozgását a csőcentrifuga forgórészében a következő animáción mutatjuk be: 

 

2.2.2.1.1. animáció 

A centrifuga teljesítményét, azaz maximális folyadékterhelését arra a kedvezőtlen esetre állítjuk 

be, ha a belépő részecske a legtávolabbi pontból indul (R1). Még ennek a sejtnek is az L távolságon 

való végighaladás közben el kell érnie a falig. Ha ez bekövetkezik, akkor minden más sejt is kiülep-

szik közben. Ha nem, akkor a sejt a folyadékban lebegve marad, és van esély rá, hogy a kilépő felül-

úszó magával viszi, és zavaros lesz a kilépő lé. Az integrálás határfeltételei tehát: 
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Elvégezve az integrálást, és a térfogatáramot kifejezve a: 
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kifejezést kapjuk. Ez a térfogatáram a csőcentrifuga maximális kapacitása az adott elválasztásra. Ha 

megvizsgáljuk az összefüggést, akkor két tényezőre egyszerűsíthetjük. 

 W = vg *   

Itt vg tartalmazza az anyagi rendszerre (a részecskére és a folyadékra) jellemző adatokat (szem-

cseméret, sűrűségek, viszkozitás), míg a  paraméter a készülék jellemzőit (sugarak, fordulatszám, 

hossz). A  értékek ismeretében egy berendezésen végzett mérések eredményeit átvihetjük más készü-

lékekre is. 

 

A csőcentrifugákkal igen nagy gyorsulás (10-20.000 g) is elérhető (~10 cm-es sugár és 10-15.000 

/perces fordulatszám mellett). Nem csak sejtek, hanem sejttörmelékek leválasztására is alkalmas. Ilyen 

feladat merül fel például sejtfeltárás után, vagy vírusszaporítás után a felbomlott sejtek darabjainak 
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eltávolításánál. Feldolgozási kapacitása a többi centrifugához viszonyítva kicsi. Szakaszos működésű, 

a kiülepedett sejtek eltávolítása külön műveletben történik. 

 

2.2.2.1.2. ábra: Csőcentrifuga (katalógusfotó) 

2.2.2.2. Kosaras centrifuga (Imperforate basket centrifuge) 

A forgórész kialakítása ennél is hengeres, de az arányok mások: nagyobb a dob átmérője, kisebb a 

hossza. Felületesen vizsgálva hasonlít a szűrőcentrifugához, de a dob fala nem perforált, és nincs belül 

szűrővászon. Ez a készülék ténylegesen centrifugál, nem szűr. A nagyobb átmérőjű és tömegű 

forgórészt kisebb fordulatszámra lehet felpörgetni, kisebb az elérhető g érték, de nagyobb a 

terhelhetősége, és az üledéktároló kapacitása. 

 

2.2.2.2.1. ábra: Kosaras centrifuga 

Működésének leírására ugyanazok az összefüggések használhatók, mint a csőcentrifugáknál. 
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2.2.2.3. Lemezes (disc stack) centrifuga 

Már a klasszikus iszap-ülepítő medencéknél felismerték, hogy az ülepítés sebessége nagymértékben 

javítható, ha a zagyba ferdén párhuzamos lemezeket helyeznek el. A javulás oka az, hogy lecsökken az 

ülepedési úthossz. Az ülepedő részecskének nem kell megtennie a tejes utat a folyadék felszínétől a 

fenékig, hanem elegendő a két lemez közötti távolságon végighaladni. Így hamarabb eljut a ferde 

szilárd felülethez, azon lecsúszik a medence aljára, és ott összegyűlik. 

Ugyanezt az elvet vették át a lemezes centrifugák építői is. A sugárirányban ülepedő részecskék 

útjába ferde fémlemezeket helyeztek, olyan sűrűn, hogy az ülepedési úthossz alig 1-2 mm-re csökkent. 

A ferde lemeznek megfelelő forgástest a kúppalást, pontosabban csonka kúp palást alakú lemez. Ezek-

ből több tucatnyit raknak egymásba olyan sűrűn, hogy köztük lévő távolság körülbelül azonos a lemez 

vastagságával – a lemezek közti távtartó csíkok ugyanolyan vastag anyagból készülnek, mint maguk a 

terelő elemek. Egy ilyen felépítésű centrifuga szétszerelését mutatja be a következő videó: 

 

2.2.2.3.1. videó: Lemezes centrifuga szétszerelése 

A lemezes centrifugák szakaszos és folytonos üzemre egyaránt kialakíthatók. Szakaszos 

működésnél az üledék a centrifuga legszélesebb részénél halmozódik fel, onnan időnként, ciklikusan 

el kell távolítani. Folyamatos üzemnél a besűrített szuszpenziót még folyékony állapotban 

folyamatosan kivezetik a készülékből. Ez utóbbi kialakítású berendezést eredetileg a vegyiparban két 

oldószer (könnyű és nehéz oldószer) extrakció utáni szétválasztására fejlesztették ki. A kétféle 

konstrukciót mutatja be az 2.2.2.3.1. ábra.  

 

2.2.2.3.1. ábra: Ülepítő és szétválasztó centrifugák 

A fázisok mozgását a lemezes centrifugában szemlélteti a 2.2.2.3.2. ábra. 
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2.2.2.3.2. ábra: A fázisok mozgása lemezes centrifugában 

A részecske mozgásának matematikai leírásához külön célszerű vizsgálni a pályagörbét kialakító 

két sebességvektort. Mindkét komponens függvénye a sugárnak, így pontról pontra változó irányú és 

nagyságú eredő sebességet kapunk. A trajektória kialakulását az alábbi ábrán, illetve animáción 

mutatjuk be. 

 

2.2.2.3.3. ábra: A részecskék mozgása lemezes centrifugában 

 

2.2.2.3.1. animáció 

A lemezek között, azokkal párhuzamosan áramló folyadék viszi magával a lebegő sejteket (kon-

vekció), ennek sebessége nem állandó, mert a sugárral változik a keresztmetszet. Az anyagmérlegből: 
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ahol: n - a lemezek száma 

  l - a lemezek távolsága 

 

 (Ez a felírás csak jó közelítés, mert nem veszi figyelembe a csatornán belüli sebességkülönbsége-

ket, az áramlási profilt. Még turbulens, dugattyúszerű áramlásnál is a fal melletti határrétegben az 

áramlás sebessége nulla, és ez teszi lehetővé, hogy a falra kitapadt részecskék a folyadék áramlásával 

ellentétes irányba mozogjanak.) 

A másik komponens a centrifugális erő és a közegellenállás által létrehozott állandósult ülepedési 

sebesség: 
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Ahol:  vg - a korábban bevezetett gravitációs ülepedési sebesség 

A két vektor nem merőleges, az eredő kiszámításához rögzítenünk kell egy jól kezelhető koordiná-

tarendszert. Legyen ennek x tengelye párhuzamos a lemezekkel, azaz v0 iránya. Ekkor v x-kompo-

nense ellentétes irányú v0 -lal, az eredő a kettő különbsége lesz: 

  sinvv
dt

dx
0    

ha a lemezek elég közel vannak egymáshoz (l kicsi az R0-R1 csatornahosszhoz képest), akkor v0 >> v, 

azaz: 
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A lemezekre merőleges komponens: 
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a trajektória egyenlete: 
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Figyelembe véve, hogy: 

  sinxRr 0    

A változót x-re váltva 

   


cossinxR
Wg

vln2

dx

dy 2

0

2

g
   

az integrálás határfeltételei: 

 

 

 




l RR

dxdy
0

sin/

0

10 

  

A csőcentrifugához hasonlóan itt is az a feltétel, hogy a lemezek között áthaladó részecske az 

áthaladás ideje alatt tegyen meg l ülepedési utat, azaz érje el a külső lemez felületét és tapadjon rá. 

Elvégezve az integrálást és W-re átrendezve a maximális terhelhetőség: 
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 W = vg    gvctgRR
g

n


 3

1

3

0

2

3

2
  

 W = vg *    

A kifejezést a csőcentrifugánál elvégzetthez hasonlóan két paraméterbe tömöríthetjük. Itt is vg 

tartalmazza az anyagi rendszerre (a részecskére és a folyadékra) jellemző adatokat (szemcseméret, sű-

rűségek, viszkozitás), míg a  paraméter a berendezés jellemzőit (sugarak, fordulatszám, kúpszög, le-

mezek száma). Érdemes megjegyezni, hogy a lemezek távolsága (l) a levezetés során kiesett ugyan, de 

n (a lemezek száma) formájában viszont szerepel az összefüggésben. Minél több lemezt helyezünk el 

az R0-R1 távolságon, annál nagyobb lesz a centrifuga terhelhetősége. 

Az ülepítő rendszerű lemezes centrifugák ürítésére többféle megoldást dolgoztak ki. A lepény a 

készülék legszélesebb részén halmozódik föl. Ide az anyag kiengedésére nyitható réseket, fúvókákat 

építenek be, amelyek a felhalmozódó nehéz fázis megnövekedő nyomásának jelére pillanatszerűen 

nyílnak, és kiengedik az üledéket. 

2.2.2.4. Dekanter centrifuga 

Sűrű iszapok folyamatos leválasztására fejlesztették ki a dekanter centrifugákat. Beépített szállító 

csiga eleme folyamatosan kaparja a lerakódott iszapot és kitolja a készülékből (2.2.2.4.1. ábra).  

 

2.2.2.4.1. ábra: Anyagáramlás a dekanter centrifugában 

A betáplálás a tengelyben benyúló csövön át történik. A belső, perforált forgórészben eloszlik, 

majd a lyukakon keresztül kilép a külső forgórészbe. Itt történik meg az ülepítés, az iszap lerakódik a 

kúpos rotor falára, a felülúszó ezen belül helyezkedik el. A belső forgórészre szerelt szállítócsiga 

(2.2.2.4.2. ábra) annyira benyúlik a folyadékba, hogy majdnem eléri a külső rotor falát. A két 

forgórész fordulatszáma nem azonos (külön állítható), így a sebességkülönbség miatt a csiga a 

lerakódott iszapot a kúpos test szűkebb vége felé mozgatja. A kúpos felületen „fölfelé” kotort iszap 

kiemelkedik a folyadék felszíne alól, és a rotor végén kialakított nyílásokon keresztül kicsapódik a 

külső házba. A tiszta felülúszó a másik végen távozik. A külső forgórész pereme állítja be a 

folyadékszintet, a peremen átbukó felülúszó kicsapódik a házba, és elvezetik. 
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2.2.2.4.2. ábra: Dekanter centrifuga rotorja 

A dekantereknek több előnyös tulajdonsága is van más típusokkal szemben. Ilyen, hogy nagyon 

sűrű zagyok, iszapok is feldolgozhatók vele. A fordulatszámok megfelelő beállításával lehet az isza-

pok víztartalmát szabályozni, hosszabb tartózkodási idővel hatékonyan lehet vízteleníteni. Az iszap el-

távolítása folyamatos, ténylegesen megvalósítható a folytonos üzem. Robosztus, léptéknövelhető ké-

szülékek, nagy teljesítményekre is építhetők. 

Hátrányos tulajdonságaik közé tartozik, hogy a kettős, külön-külön szabályozható forgórész miatt 

gyártása magas műszaki színvonalat követel, emiatt kevés cég gyártja, és az árak magasak. Az elérhe-

tő G értékek nem túl magasak, ezért kisméretű sejtek (pl. baktériumok) leválasztására nem alkalmasak, 

inkább durvább zagyok, pl. eleveniszap feldolgozására használhatók.  

 

A dekanterek széleskörű alkalmazhatóságát jelzi, hogy többféle változatot is kifejlesztettek 

különféle elválasztási célokra. 

 

Szűréssel kombinált dekanter: 

Az előzőekben bemutatott dekantert úgy egészítették ki, hogy a folyadékból kiemelt anyagot a 

kaparó egy hengeres szűrőfelületen viszi végig, eközben a víztartalma kipréselődik, jelentősen csök-

ken. 

 

2.2.2.4.3. ábra: Szűréssel kombinált dekanter 

Háromfázisú dekanter: 

Szilárd anyagok elválasztása mellett két, nem elegyedő folyadékfázis elválasztására is alkalmas. A 

folyadékoldali elvételt úgy módosították, hogy a tiszta felülúszóból két szinten - az „aljáról” és a „te-

tejéről” veszik el az oldószereket. A növény- és ásványolaj-ipari technológiákban van szerepe. 
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2.2.2.4.4. ábra: Háromfázisú dekanter 

Trikanter, censor: 

Ez is három fázis szétválasztására készült, de kétféle szilárd frakciót válogat szét a sűrűség-

különbség alapján (a folyadéknál nagyobb és kisebb sűrűségű, leülepedő és felúszó frakció). Ez még 

összetettebb felépítésű, két szállítócsigát is tartalmaz, amelyek a készülék két vége felé mozgatják a 

szilárd anyagokat (2.2.2.4.5. ábra). Az ábra jobb oldala ugyanúgy működik, mint az alaptípusnál. A 

másik csiga a bal oldalon a folyadék felszínén lebegő kisebb fajsúlyú anyagot mozgatja a bal oldali 

kúpos rész felé. Ott az anyag kiemelését, és kidobását a nehéz fázishoz hasonlóan oldják meg. Az 

elrendezés érdekessége, hogy a folyadék elvétele középen történik, egy benyúló szintszabályozó 

túlfolyó csövön keresztül.  

 

2.2.2.4.5. ábra: Trikanter 

A biomérnöki gyakorlatban nagy méretű trikantereket használnak a keményítő iparban, ahol a 

gabonák keményítő és fehérje frakcióinak szétválasztására alkalmazzák. 

2.2.3. Léptéknövelés, összehasonlítás 

A centrifugák technológiailag nem rugalmas berendezések. A mechanikai méretek (sugarak, 

hosszúságok, peremek, szögek) nem változtathatók. Két paraméter szabályozható, a fordulatszám és a 

betáplálási sebesség. A fordulatszámot viszont általában a maximális értéken tartják, valójában ez sem 

variábilis. A betáplálás maximális áramát a minden centrifuga típusra kiszámítottuk. 

A laboratóriumi csöves centrifugában végrehajtott szakaszos kísérletek eredményeinek alapján 

nem lehet a folytonos ipari műveleteket tervezni. Ipari berendezések között viszont az adatok átvihe-

tők, a léptéknövelés megoldható. A gyakorlatban kétféle egyszerűsített számítási módot alkalmaznak: 

Nem egzakt, de egyszerű számítási mód a  

 G.t = állandó  

kritérium használata. Azaz az alkalmazott G = 2 R0/g érték és a centrifugálás idejének szorzata a 

különböző készülékekben legyen állandó. 
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Elméletileg megalapozott eljárás a 

 W = vg   

formula használata, ahol 

vg – a gravitációs ülepedési sebesség (az anyagi rendszerre jellemző konstans) 

Σ – a készülék paramétereiből számítható érték, minden készülékre más és más. 

Ennek alapján akár eltérő típusú centrifugák terhelhetőségét is át lehet számítani. 

 

A biológiai iparban a sejtek elválasztása mellett más mérettartományban is használatosak a 

centrifugák. 

2.2.3.1. táblázat: Egyes biológiai rendszerek lecentrifugálásához szükséges Gt értékek  

(tájékoztató adatok): 

 G*t (10
6
) sec 

Eukarióták, algák 0,3 

Baktériumok 18 

Feltárt sejtek 54 

Ribo- és egyéb szómák 1100 

 

Végezetül néhány centrifugatípus összehasonlítása: 

2.2.3.2. táblázat: Centrifugatípusok összehasonlítása 

Típus Betáplálható lebegő 

anyag tartalom (%) 

Terhelhetőség 

Wmax (m
3
/h) 

Csőcentrifuga 0-1 150 

Lemezes (szakaszos elvétel fúvókán) 0,01-10 200 

Lemezes (szakaszos elvétel réseken) 0,2-20 100 

Lemezes (folytonos elvétel fúvókán) 1-30 300 

Dekanter (szállítócsiga) 5-80 200 

2.3. Számítási feladatok 

1. példa: Streptomyces sejttömeg (fonalas) szűrése antibiotikum fermentléből. A fermentléhez 

szűrősegédanyagot adva laboratóriumi teszt-szűrőn a következő adatokat kaptuk: 

2.3.1. táblázat  

szűrési idő (s) szűrlettérfogat (l) 

5 0,040 

10  0,055 

20  0,080 

30   0,095 

 

A szűrőlap felülete 1 dm2 , a szűrlet viszkozitása 1.1 cP, a nyomásesés 520 Hgmm, a lé 15 kg/m
3
 

szilárd anyagot tartalmaz. Határozzuk meg a szűrőlap ellenállását (RM) és a szilárd réteg fajlagos 

ellenállását (α)! 

 

Megoldás:  

Az alapegyenleteknek megfelelően ábrázoljuk az (At/V) értékeket a (V/A) függvényében (2.3.1. ábra): 
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2.3.1. ábra: Szűrési diagram 

 Az egyenes tengelymetszete gyakorlatilag zéró, tehát RM = 0, azaz a szűrőlap csak elhanyagolható 

ellenállást képvisel.  

Az egyenes meredeksége leolvasva 

 
50

2

101,3
p2V

A
t 












sec/m2  

Ebben az esetben az egyszerűsített, kvadratikus összefüggés használható: 

 















0

2
··2 tp

V

A
  

Behelyettesítve: 

  α = 2,57 •1010 m/kg  

2. példa : Proteáz tartalmú fermentlé szűrése. A Bacillus subtilis mikroorganizmus által termelt mo-

sószer-proteázt tartalmazó fermentléhez a sejttömeg 1,3-szorosának megfelelő mennyiségű Cellatom 

szűrősegédanyagot adtunk. Az így kapott lé szilárdanyag-tartalma 3,6 %, viszkozitása 6,6 cP. 5 cm 

átmérőjű Büchner tölcséren vákuummal 100 ml levet 24 perc alatt sikerült leszűrni. Az elővizsgálatok 

szerint a szűrőlepény összenyomható, s értéke 2/3. A feladat 3000 l előkezelt fermentlé szűrése keretes 

szűrőprésen. Ez 15 elemből áll, szűrőfelületük 3520 cm
2

. A szűrőelemek közti tér üres keretekkel 

növelhető, így a teljes anyagmennyiség egy menetben, szétszerelés nélkül leszűrhető. A szűrővászon 

ellenállása a kialakuló réteghez képest elhanyagolható, a maximális megengedett nyomásesés 4,5 bar. 

 

a) Mennyi ideig tart a szűrés 3,5 bar nyomással? 

b) Mennyi ideig tart feleakkora nyomással? 

 

Megoldás: Elsőként a szűrőréteg jellemzőit határozzuk meg. A feladat szerint a szűrővászon el-

lenállása elhanyagolható, így az egyszerűbb másodfokú összefüggést használhatjuk: 
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Az értékek behelyettesítésével: 
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A kapott szokatlan dimenzió ‘ értelmezéséből következik. 

a) A félüzemi folyamat adatait behelyettesítve: 
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érdemes megjegyezni, hogy a megadott viszkozitás és koncentráció adatokat nem is használtuk fel a 

számításokban. Ezekre csak akkor van szükség, ha a μ·α’·ρ0 szorzat helyett α’ kifejezésére kény-

szerülünk. 

b) Ha a nyomáskülönbség a felére csökken, a fenti egyenlet behelyettesítéssel t = 10,4 órát ad. Az 

időszükséglet csak kismértékben növekszik (köbgyökös összefüggés). 

 

3. példa: Deformálhatatlan szteroid kristályok szűrése. Kristályosítás után a szitoszterol kristályokat 

elhanyagolható ellenállású üvegszűrőn választották el. A laboratóriumi művelet adatai: 

a kristályok tömege: 62 g  

nyomáskülönbség: 1 bar  

a szűrő átmérője: 5,1 cm  

rétegvastagság:  12,5 cm  

szűrési idő:  163 perc 

A kristálytömeg gyakorlatilag összenyomhatatlan. A laboratóriumi teszt alapján számítsuk ki, 

hány szűrőelemre van szükség (76 · 76 cm2 felület, 2,5 cm folyadéktér) a keretes szűrőpréshez, ha 

63 kg szteroidot dolgozunk fel egy menetben. A betápláló szivattyú 0,7 bar nyomást hoz létre, a szűr-

letet a szűrő után 4,5 m magasságba kell feladni. 

 

Megoldás: Elsőként állapítsuk meg egy elem hasznos felületét:  

 A = 2·762 = 11552 cm2 ≈ 1,15 m2  

(a keret mindkét oldala szűrőként viselkedik). A kiszűrt anyag számára keretenként 

 V = d·A = 2,5·762 = 14440 cm2 = 0,0144 m3  

térfogat áll rendelkezésre. A szűrőréteg sűrűsége: 62 g / 253,3 cm3 = 245 kg/m3.  

Az anyag teljes térfogata: 63 kg / 245 kg / m3 = 0,257 m3.  

A feldolgozáshoz tehát minimálisan 0,257 m3 / 0,0144 m
3

 = 17,8  18 keret szükséges, ennyi 

gyakorlatilag telítődik az adott anyagmennyiséggel. 

Ez ideig csak az anyagmérleget állítottuk fel, tekintet nélkül a kísérleti eredményekre. A szűrési 

idő meghatározásánál az összenyomhatatlan szűrőrétegre és elhanyagolható alapellenállásra felírt egy-

szerűsített összefüggést alkalmazzuk. 
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Mivel sem a szilárdanyag tartalom (ρ0), sem a szűrlettérfogat nem adott, a kettő szorzatát (anyag-

mennyiség) írjuk be a négyzetes tagba. A számértékeket behelyettesítve: 

 
kg·sec
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A szűrőrétegen fellépő nyomásesés számításához a szivattyú nyomásából le kell vonni a szűrő 

utáni folyadékoszlop ellennyomását: 

 bar 0,25  0,45 -0,7 
hidr

p
sz

pp .  

Ismét az előző összefüggést alkalmazva: 
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Bár a nyomásesés nagyon kicsi, a nagy felületen gyorsan átszalad a folyadék. 

 

4. példa: A cél 15000 l/óra Streptomyces fermentlé (ld. 1. példa) leszűrése vákuum dobszűrőn. A 

berendezés ciklusideje 50 másodperc, felülete 37,2 m2. A vákuumszivattyú 520 Hgmm nyomáskü-

lönbséget képes fenntartani. Az előkezelt fermentléből összenyomhatatlan szűrőlepény rakódik le, 

amelynek ellenállása K = 2,9 · 105 s/m2 (az 1. példában kiszámított adat). A szűrőlepényt egy százalék 

maradék szűrletig kell mosni, a becsült mosási hatékonyság 70 %, és az összes szűrlet 1 %-a (150 l) 

marad a leszűrt anyagban. 

a) Számítsuk ki a szükséges szűrési időt (bemerülő felület hányadot)!  

b) Határozzuk meg a mosási időt! 

 

Megoldás: a) A szűrési idő általánosan felírva: 
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összenyomhatatlan szűrőlepény esetén s = 0 és α = α', így: 
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Egy ciklusra Vf  = 15 m3 / 3600 · 50 = 0,208 m3  szűrlet jut. Ezt behelyettesítve: 

 s10
m37,2

m0,208
103,1t

2
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f 







   

A szűrési idő 10 s, az összes felület 20 %-a merül a fermentlébe. 

b) A mosási lépésre: 
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Az egyszerűsített felírással: 

 

s0,76t

0,013,82
10

t

fn2
t

t

m

m

f

m







  

Tehát már egy másodperces mosás is bőven elegendő. 

 

1. Feladat: Kisléptékű kísérletben acetonban szuszpendált aureomicin kristályokat szűrtek elha-

nyagolható ellenállású szűrőn. A kapott mérési adatok: 

2.3.2. táblázat  

t (s) V (1) 

10 0,500 

20 0,707 

30 0,866 

 

A szűrő felülete 89 cm2, a nyomásesés 2,6 m vízoszlopnak felel meg. A léptéknövelésnél 7300 l 

szuszpenziót kell egy 1,3 m2-es szűrőn leszűrni. A szuszpenzió koncentrációja labortesztnél 3,4 g/l 

volt, az ipari tételé 2,8 g/l. Mennyi időbe telik a szűrés azonos nyomásesés mellett? (23 óra) 

 

2. Feladat: A feladat 6 % szilárdanyag tartalmú citromsavas lé szűrése vákuum dobszűrőn. A szű-

rőfelület 18,1 m2, ellenállása elhanyagolható. A ciklusidő 75 s, a nyomáskülönbség közel 1 bar. A 

szűrőlepény összenyomhatatlan, mosási hatékonysága 60 %, az áteresztőképessége: μ·α·ρ0 / 2·Δp = 

 86 s/cm2. A szűrlet 7 %-a marad a rétegben, ennek a citromsav-veszteségnek 90 %-át mosással nyerik 

vissza. Kiszámítandó a szűrési és mosási idő 3 m
3

/óra betáplálásnál. (10 s, 3,5 s) 

 

3. Feladat: A fermentlében kétféle részecske van: baktériumsejtek (d = 0,7 μm) és spórák 

(d = 0,3 μm). A két anyag szűrési ellenállása a mérések szerint a következő: 

 μ·α·ρ0 (baktérium) = 1,3·109 kg/m3·s 

 μ·α·ρ0 (spóra) = 1,3·109 kg/m3·s 

Más kísérletek szerint a kevert szuszpenzióra: 

  
2

0 i i i0          

ahol øi az adott frakció részaránya az i számú összes komponens között. A szűrendő fermentlében a 

sejtek kétharmada spórásodott, azaz a spórakoncentráció kétszerese a sejtkoncentrációnak. 

a) Mennyi időszükséges 850 l lé leszűréséhez, ha a szűrőanyag ellenállása elhanyagolható, a nyo-

máskülönbség 105 N/m
2

 , a felület 4,0 m2? (8 perc) 

b) Gyorsabb lenne-e előbb a baktériumokat kiszűrni (olyan szűrővel, amely a spórákat átengedi) és 

azután külön a spórákat? (Nem) 

 

4. Feladat: A töltött oszlopokon átáramló folyadék viselkedése hasonló a szűrőlepényen átnyo-

mott oldatéhoz. A legfontosabb különbség az, hogy a „szűrőlepény vastagsága” (itt: a töltet magassá-

ga) állandó. Egy tripeptid adszorpciós tisztításánál jó eredményeket értek el laboratóriumban egy 

15 cm magas, 2,5 cm átmérőjű oszlopon, amelyben a töltet szemcsemérete 75 μm, a lineáris oldatse-

besség 30 cm/óra, a nyomásesés 3,75 bar. Állandó sebesség mellett a nyomásesés fordítottan arányos a 

részecskék felületével. A léptéknövelés során az ágy térfogatát ezerszeresen, a magasságát tízszeresen 

növelik. 
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a) Azonos felületi sebesség mellett mekkora lesz a nyomásesés? (37,5 bar) 

b) A szivattyú csak 7,5 bar nyomást képes biztosítani. Milyen szemcseméretű töltetet kell alkal-

mazni ilyen nyomáseséshez? (170 μm) 

 

5. Feladat: A fermentáció során a keletkező sejttömeg on-line mérése igen nehéz feladat. Egy szű-

rő-mintavevőt próbáltak ki Penicillium chrysogenum fermentáció nyomon követésére. A szűrletet 

automatikusan gyűjtötték és mérték, ebből becsülték a sejtkoncentrációt. Az adott szűrlettérfogathoz 

tartozó időket az 2.3.3. táblázat tünteti fel. 

2.3.3. táblázat: Szűrlettérfogat és szűrési idők a fermentáció során 

Szűrlettérfogat A tenyészet kora (óra) 

(cm2) 45 69 92 130 154 226 

10 0,078 0,12 0,17 0,25 0,34 0,81 

20 0,14 0,20 0,30 0,43 0,61 1,23 

30 0,20 0,29 0,42 0,59 0,83 - 

a) Kiszámítandó a sejttömeg relatív változása az időfüggvényében. 

b) Más időpontokban a szűrés nyomáskülönbségét változtatták, és a 30 cm3 szűrlet nyeréséhez 

szükséges időtartamot mérték (2.3.4. táblázat). Összenyomható-e a lepény, vagy sem? (s = 0,5) 

2.3.4. táblázat: Szűrési idők 30 cm3 szűrletnél 

Nyomáskülönbség 
Szűrési idő, s 

A tenyészet kora, óra 

Hgcm 70 86 106 134 

10 163 271 433 600 

20 113 191 305 416 

30 98 163 235 326 

40 75 138 208 282 
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3.  SEJTFELTÁRÁS 

3.1. Bevezetés 

A mikrobasejtek feltárása hozzásegítette a tudományt a sejtek összetételének és szerkezetének megér-

téséhez, az életfolyamatok kapcsolatainak megismeréséhez. A sejtek genetikai információjának 

manipulációs lehetőségei új termékeket és ezen keresztül új iparágakat hoztak létre. Bár ezen termékek 

felhasználása sokféle lehet, pl. orvosi diagnosztika vagy terápia, katalizátor-, alap- vagy segédanyag, 

vegyipari vagy élelmiszeripari célra, de majdnem minden esetben izolált és tisztított formában van 

rájuk szükség. A termékek nagy része szerencsére extracelluláris, de sokuk a sejten belül helyezkedik 

el, ami azt jelenti, hogy a feldolgozási technológia egyik első lépéseként a sejteket fel kell tárni. A 

feltárás műveletét végezhetjük a teljes fermentléből vagy a szűréssel, centrifugálással leválasztott 

sejttömegből (3.1.1. ábra).  

 

3.1.1. ábra: A sejtfeltárás helye a feldolgozási technológiában 

 

3.1.2. ábra: A sejtfeltárás módszereinek „családfája” 

A sejtfeltárásnak nincs egy standardizált, általánosan használt módszere, sokféle technikát 

alkalmaznak. E módszereket sokféleképpen lehet csoportosítani elvük vagy gyakorlati alkalmazásuk 

szerint. A lehetséges eljárások „családfáját” a 3.1.2. ábra mutatja be. 
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A következőkben eszerint kerülnek bemutatásra a különböző műveletek. A sejtfeltárás 

megközelíthető empirikus módon is, de a feltárás célpontjának, a sejtfal szerkezetének ismerete 

hatékonyabb módszerek kialakításához vezethet. Ezért előbb néhány mikrobatípus jellegzetes sejt-

falszerkezetét tekintjük át. 

3.2. A sejtfalak összetétele és szerkezete 

A mikroorganizmus feltárásához a sejtet körülvevő burkot kell elroncsolni olyan mértékben, hogy az 

ne válassza el a sejt beltartalmát a külső folyadéktól. A feltárásra kerülő sejtek külső burka általában 

két rétegből áll, a citoplazmamembránból és az ezt kívülről határoló, támasztó merev sejtfalból. A 

citoplazmamembrán elsősorban lipidekből és fehérjékből áll, funkciója az, hogy fenntartja a 

koncentrációkülönbséget a sejt belső és külső tere között, specifikus, szelektív és egyes esetekben 

irreverzibilis transzportot működtet. A sejtfal nélkül a membrán nagyon érzékeny az ozmotikus sokkra 

(pl. protoplasztok), ezért önmagában elhanyagolható a feltárás szempontjából. 

Pusztán fiziko-kémiailag vizsgálva a sejteket szembetűnő, hogy jelentős koncentrációkülönbség 

van a belső és külső tér között. Ez nem egyenlítődik ki, részben a sejthártya félig áteresztő jellege 

miatt, részben pedig az állandóan működő aktív transzportmechanizmusok következtében. A 

koncentrációkülönbség pedig jelentős ozmózisnyomást okoz, amely szétszakítani igyekszik a sejt 

burkát. A „fiziológiás” sóoldat (9 g/l-es NaCl-oldat) ozmózisnyomása desztillált vízzel szemben 

körülbelül 8 bar.  A mikroorganizmusok általában ennél többet, 0,7–0,8 mólos koncentráció-

különbséget, azaz kb. 20 barnyi belső nyomást is elviselnek. Ezen a téren is akadnak extrém 

ellenállóképességű (ozmofil) fajok, ezek akár 60–100 bart is tolerálnak. Ha az átmérő/falvastagság 

arányt állandó értéken tartva gondolatban felnagyítjuk ezt a „nyomástartó edényt”, makroszkopikus 

szerkezeti anyagaink közül kevés viselné el ezt az igénybevételt, minimum vasbetont vagy fémet 

kellene alkalmaznunk. Ezt az ellenálló burkolatot kell a sejtfeltárás során áttörni. 

Mivel a főfeladatot a sejtfal roncsolása jelenti, ezért ennek összetételét és szerkezetét érdemes 

tanulmányozni a feltáráshoz. Az összetétel és szerkezet viszont genetikai és környezeti tényezőktől 

egyaránt függ, és részleteiben igen nagy változatosságot mutat. Fő szerkezeti tulajdonságait tekintve 

viszont az egyes mikroorganizmus-csoportokon belül hasonló. Így a sejtfal általános jellemzőit a 

mikrobák fajtái szerint tekintjük át (Gram-pozitív és Gram-negatív baktériumok, élesztők és egyéb 

gombák). 

3.2.1. A baktériumok sejtfala 

A baktériumok sejtfalának anyagát és jellemzőit nagyon sokan vizsgálták, mióta először sikerült a ron-

csoló sejtfeltárás után a falrészecskéket elkülöníteni a citoplazmától. A baktériumsejtek nagy többsé-

gének merev sejtfala, eltekintve a mikoplazmáktól és a halofil törzsektől, peptidoglükánból áll. Ez 

lineáris szénhidrátláncokból épül fel, amelyeket rövid peptidek keresztkötései térhálósítanak. A 

peptidoglükán így egyetlen folyamatos, alaktartó és ellenálló molekulahálót alkot a sejt körül. 

A szénhidrátláncokat szinte kizárólag a felváltva ismétlődő N-acetil-glükózamin és N-acetil-murám-

sav egységek alkotják, amelyek ß-(1-4) kötésekkel kapcsolódnak egymáshoz. Az N-acetil-murámsav 

oldallánca a különböző fajoknál változhat, de ez nem befolyásolja a molekula térbeli szerveződését. 

(Az N-acetil-murámsav tejsav csoportjához kapcsolódnak az összekötő peptidek.) 

Az N-acetil-murámsav laktil csoportjainak legalább egy részéhez peptidegységek kapcsolódnak. 

Az egymás mellett fekvő glükánláncok peptidfüggelékei két irányban is keresztkötést létesíthetnek 

(3.2.1.1. ábra).  
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3.2.1.1. ábra: A peptidoglükán polimer felépítése és térhálósodása 

A peptidlánc elágazását a bifunkciós lizin vagy más fajoknál diamino-pimelinsav molekulák teszik 

lehetővé. A keresztkötések gyakorisága lényegesen változó a különböző organizmusoknál. Az 

Escherichia coli-nál a peptidoldalláncok kb. 50%-a nem kapcsolódik sehová, és a másik felük is csak 

egy irányban kötött. A Lactobacillus acidophilus-ban viszont a peptidek 90%-a kötésben van, és kb. 

30%-a két irányban is kapcsolódik. 

 

Bár csaknem valamennyi baktérium tartalmazza a peptidoglükán alapvázat, igen nagy a különbség 

a Gram-pozitív és Gram-negatív baktériumok falának szerkezete között. A Gram-pozitív baktériumok 

sejtfala viszonylag vastag (15–50 nm), 40–90% peptidoglükánt tartalmaz, míg a fennmaradó rész 

elsősorban poliszacharidokból és teichoinsavakból áll. Néhány faj külső felületét szabályosan 

ismétlődő fehérjerészecskék borítják. A Gram-negatív baktériumok sejtfalában a peptidoglükán réteg 

sokkal vékonyabb (1,5–2 nm), és a külső felületen is található egy biológiai membrán, amely nagyon 

hasonlít a belső citoplazmamembránhoz. A térhálósodott réteghez kovalens kötéssel lipoproteinek is 

kapcsolódnak. A Gram-negatív organizmusok falában lényegesen több a lipidjellegű anyag (15-20%). 

Néhány fajnál itt is megfigyelhetők a külső felszínt borító szabályos elhelyezkedésű fehérjék (3.2.1.2. 

ábra). 

 

Ismereteink jelenlegi szintjén úgy tűnik, hogy a sejtfeltárásnál ennek a peptidoglükán hálózatnak a 

szétroncsolása jelenti a legnagyobb problémát. A térhálósított réteg vastagsága és erőssége a 

peptidláncok gyakoriságától, a keresztkötések gyakoriságától és a kapcsolódás egy- vagy kétirányú-

ságától függ. 
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3.2.1.2. ábra: Gram-pozitív és Gram-negatív baktériumok sejtfalának vázlatos keresztmetszeti képe 

3.2.2. Az élesztők sejtfala 

Az élesztők falának szerkezetét jóval nehezebb felderíteni, mint a baktériumokét. Az alapvető építőe-

lemeket (glükánok, mannánok, proteinek) azonosították, de összekapcsolódásuk módja, a szerkezet 

csak részben ismert. Az egész szerkezet valamivel vastagabb, mint a Gram-pozitív organizmusoknál. 

Pékélesztőnél kb. 70 nm-es falvastagságot írtak le, amely növekedett a sejt korával. Bár a szerkezet 

még nem teljesen ismert, de feltételezhető, hogy a burok mért vastagságnak csak egy része a merev és 

ellenálló sejtfal. 

 

3.2.2.1. ábra: Az élesztősejtfal vázlatos felépítése: külső réteg foszfodiészter kötésekkel (P) összekötött 

mannánt (M) tartalmaz, a belső rész keresztkötésekkel rögzített glükánból (G) áll. 


