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A másik szélsőséges esetben az adszorpció olyan erős és gyors, hogy a reaktorban gyakorlatilag 

nincsenek szabad molekulák, mindegyik azonnal megkötődik. Így a koncentráció a tartályban nulla, és 

mindaddig ennyi is marad, amíg az utolsó kötőhely is be nem telt. Ekkor a rendszer megint úgy visel-

kedik, mintha nem lenne benne adszorbens, hiszen nincs már kötőkapacitás. Ugyanazt a görbét kap-

juk, mint az előzőekben, csak az origóhoz képest eltolva (az ábrán zölddel jelölve). A Folyamatirányí-

tásban ezt a tulajdonságot holtidőnek nevezik, az összefüggésbe az idő helyett (t-tholt) paramétert he-

lyettesítik be. 

 A valós adszorpciós folyamatok viselkedése valahol a két szélsőség között van. A gyakorlatban 

S-alakú, inflexiós görbéket kapunk (kék színnel jelölve). A Folyamatirányítás apparátusával holtidős, 

többértékű tároló válaszfüggvényeként értelmezhető. 

Ez esetben a megkötés után nem szükséges fázisszétválasztási lépést beiktatni, mert a szűrő 

visszatartja a szilárd fázist. Az elúció ugyanebben a reaktorban megvalósítható, a leoldás után a szűrő 

továbbra is bent tartja a szemcsés anyagot. Külön szilárd-folyadék elválasztás csak a használt adszor-

bens eltávolításánál szükséges. 

Adszorpció töltött oszlopban 

A harmadik, ipari léptékben is gyakran alkalmazott forma a töltött oszlopban végrehajtott adszorpció. 

Az oszlopon átengedett folyadék keverés nélkül is jól érintkezik az adszorbenssel. 

 

4.2.2.3.1. ábra: Adszorpció töltött oszlopban 

Ahogy a folyadék az oszlopban fölülről lefelé halad, fokozatosan telítődnek a kötőhelyek. Az osz-

lopban a „még üres” és a „már telített” szakasz között van egy átmeneti zóna, ahol a töltet részlegesen 

telített. Ennek kialakulásánál ugyanazok a mechanizmusok működnek, mint amelyek a kromatográfiás 

csúcsok kialakulásában, a sávkiszélesedésben játszanak szerepet: axiális diffúzió, egyenlőtlen áramlás 

stb. (Analitika tárgy, kromatográfia témakör). Az átmeneti zónában a koncentrációprofil szigmoid alakú, 

inflexiós görbe. Ez térben, az oszlop hossztengelye mentén alakul ki, de ha a kilépő oldat koncentrá-

cióját regisztráljuk, akkor időbeli változásként is észlelhetjük (áttörési görbe, 4.2.2.3.2. ábra). 
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4.2.2.3.2. ábra: Az áttörési profil kialakulása 

Azt a pontot, amikor a megkötendő anyag először megjelenik az oszlop végén az elfolyóban, áttö-

rési pontnak vagy röviden áttörésnek nevezzük. Amikor a kilépő koncentráció azonossá válik a betáp-

lálttal, akkor az oszlop minden kötőhelye fedett, a kötőkapacitást teljesen kihasználtuk. Ezt nevezzük 

telítési pontnak. A koncentrációk dinamikus változását az oszlopban és a kilépő folyadékban a követ-

kező animáció mutatja be. 

 

4.2.2.3.1. animáció: A koncentrációk alakulása adszorpciós oszlopon 

Az oszlop telítése során általában nem célszerű a százszázalékos telítésig elmenni. Addigra már 

jelentős mennyiségű anyag „átszökött” az oszlopon, ami a termék megkötése esetén anyagveszteséget, 

szennyezések esetén pedig átengedett szennyezést jelent, ami rontja a termék minőségét. Az, hogy az 

áttörési profil melyik pontján, milyen kimenő koncentrációnál érdemes leállítani a rátáplálást, egy 

összetett gazdasági optimum-számítás eredménye. Az mindenesetre belátható, hogy minél „laposabb” 

a görbe, minél szélesebb az átmenti zóna, annál nagyobbak az anyagveszteségek, illetve szennyezések. 

Hogyan lehetne a tranziens zónát szűkíteni? Megint a kromatográfiánál tanultakat (Analitika tantárgy) 

felhasználva megállapíthatjuk, hogy az áramlási sebesség a kulcsparaméter mind a kromatográfiás 

csúcsok, mind az adszorpciós áttörési profil kiszélesedésében. Az optimális áramlási sebességet a 

háromféle mechanizmust is figyelembe vevő van Deemter-egyenlettel számíthatjuk ki. 

A szükséges oszlophossz számítására többféle közelítő módszert is leírtak. A legegzaktabb egy z 

infinitezimális magasságú oszlopszeletre felírt anyagmérlegből indul ki, de a további lépésekben ehhez 

is az egyensúlyi görbéből származtatott függvények grafikus, illetve numerikus integrálására van 

szükség. 

Az oszlopban végrehajtott adszorpció és az oszlopkromatográfia között sok hasonlóság van (osz-

loptölteten átáramló oldat, amelyből egyes komponensek a tölteten megkötődnek, majd leválnak; 

ugyanabban az összeállításban mindkét művelet megvalósítható), de a két művelet elve és célja NEM 

AZONOS!  
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Az eddig bemutatott megvalósítási módok (szakaszos, folytonos, oszlop) sorrendje egyben a nö-

vekvő léptékek sorrendje is. A legnagyobb méretekben adszorpciós oszlopokat alkalmaznak, és nem is 

egyesével, hanem tucatszám, telepekbe építve. Megfelelő csövezéssel rugalmasan megvalósítható az 

elkülönített, illetve együttes működés, párhuzamos vagy soros kapcsolással (4.2.2.3.3. ábra). 

 

4.2.2.3.3. ábra: Adszorpciós oszlopok telepe 

4.2.3. Az adszorpció és az extrakció összehasonlítása 

Az előző két alfejezetben tárgyalt két koncentráló művelet, az adszorpció és az extrakció sok te-

kintetben hasonlít egymáshoz. Fázisváltó műveletek, a kívánt anyagot egy másik fázisba viszik át, a 

„kiürült” vizes fázis egyszerű fizikai művelettel elválasztható. Egyensúlyi műveletek, az egyensúlyi 

görbéhez kapcsolódó grafikus méretezési eljárások is nagyon hasonlók. A mégis létező eltéréseket a 

következő táblázatban foglaljuk össze: 

 

 

 
 EXTRAKCIÓ ADSZORPCIÓ 

Kapacitás Nagy Kicsi 

Szelektivitás Mérsékelt Nagy 

Egyensúly 

 

Közel lineáris, a komponensek függet-

lenek (a megoszlási hányados közel 

állandó). 

Nem lineáris (telítési jellegű), 

kölcsönhatás van (a felületi kötőhelyek 

véges számúak) 

Műveletileg Folytonosítható 
Periodikus (adszorpció-deszorpció válta-

kozik) 

Problémák 
Emulzióképződés, denaturálódás. Az adszorbens kezelése, inhomogenitása, 

összenyomhatósága. 

 

A kapacitásbeli különbséget úgy értelmezhetjük, hogy az extraháló oldószer teljes térfogatában ké-

pes a terméket fölvenni, nagy koncentrációk érhetők el, aminek csak az oldhatóság szab határt. Az ad-

szorbens saját tömegének csak elenyészően kis hányadát képes megkötni a felületén. 

Szelektivitás alatt azt értjük, hogy az extrakció csak egyetlen fizikai tulajdonság (polaritás – apo-

laritás) alapján választ el anyagokat, az adszorpció viszont a megfelelő töltet kiválasztásával poláris, 

apoláris, ionos és biológiailag aktív anyagokat is képes szelektíven megkötni. 

Az egyensúlyok jellegét részletesen tárgyaltuk a korábbiakban. 

Műveletileg a folyadék-folyadék extrakciónál a folyadékáramok bevezetése, érintkeztetése és 

szétválasztása folyamatosan végezhető, állandósult állapot hozható létre. Az adszorpciónál a terméket 
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megkötő szilárd fázis nem áramoltatható, bevitele és elvétele nehézkes. Ezért általában a töltetet 

tartják helyben, és a vele érintkező folyadékot cserélik le eluensre. Ez viszont periodikus működést 

eredményez, nincs állandósult állapot, nem folytonosítható. 

4.3. Membránműveletek 

A koncentráló műveletek között a membránműveletek kerülnek sorra. Az eddig tárgyalt műveleteknél 

a kiválasztott anyagok egy másik fázisba kerültek. A membrános elválasztásoknál nincs másik fázis, 

hanem a membrán által szétválasztott két térrészben alakul ki koncentrációkülönbség. 

4.3.1. Bevezetés 

Mindenkinek vannak elképzelései a membránok mibenlétéről, az eddigi tanulmányok során szó esett a 

„félig áteresztő membránokról” (ozmotikus jelenségek), membránegyensúlyokról (fizikai kémia), 

sejtmembránról (biokémia, mikrobiológia). A membránok mibenlétére, illetve a segítségükkel 

végrehajtott membránműveletekre nehéz általános érvényű, pontos definíciót adni. A szakterület 

nemzetközi tudományos társasága (European Society of Membrane Science and Technology) is egy 

hosszú és körülményes meghatározást fogadott el. Leegyszerűsítve a membrán közbenső fázis két 

fluidum közti anyagátadás során, amelyen szelektív anyagtranszport folyik. Ezt a szelektivitást 

használhatjuk ki az elválasztási műveletekben, mivel a transzport az egyes komponensekre nézve 

eltérő sebességű.  

A fizikai kémiai összefüggések felidézése előtt a szemléletesség kedvéért végezzünk el egy 

gondolatkísérletet. Válasszunk ki egy folyadékteret, amelyet egy félig áteresztő hártya (membrán) 

választ ketté.  

 

4.3.1.1. animáció: Anyagtranszportok membránon 

Állítsuk be a koncentrációkat a két térben úgy, hogy a bal oldalon fiziológiás nátrium-klorid oldat 

(kb. 1/6 mólos) legyen. A jobboldalon a Na+-ion koncentráció legyen ugyanakkora, de az anionokat 

cseréljük ki fehérjére (válasszunk olyan fehérjét, amely az adott (semleges) pH-n anionként 

viselkedik). A membrán a fehérjékre nézve legyen áthatolhatatlan, viszont az ásványi ionok számára 

tökéletesen átjárható. Mi történik, ha magára hagyjuk a rendszert? A két oldal között elektromos 

potenciálkülönbség nincs, ozmotikus nyomáskülönbség nincs (az oldatban lévő ionok száma azonos), 

viszont az anionokra nézve koncentrációkülönbség áll fenn. A fehérjeanionok nem tudnak vándorolni, 

viszont a kloridionok mozgása megindul a membránon át a jobb oldali térbe. Ez az eltolódás felborítja 

az előbb felsorolt egyensúlyokat. A jobb oldali tér az anionok szaporodásától negatívvá válik, ez 

azután a pozitív nátriumionok migrációját is megindítja. A jobb oldalon felszaporodó részecskék 

megbontják az ozmotikus egyensúlyt is, ami nyomásnövekedésben, illetve kellő ellennyomás 

hiányában a vízmolekulák jobbra áramlásában jelentkezik. A kialakuló új egyensúlyi állapotban tehát 

nincs egyensúlyban sem a koncentráció, sem az elektromos potenciál, sem az ozmózisnyomás – csak 

ezek eredője, a kémiai potenciál. 

Ezek a bonyolult egyensúlyi jelenségek nemcsak elméleti érdekességűek, hasonló kölcsönhatásban 

áll környezetével minden élő sejt, a tápoldatban élő mikroorganizmus éppúgy, mint a sejtközötti fo-

lyadékkal érintkező szöveti sejt. A tárgyalt membrános elválasztásoknál általában elegendő egy vagy 

két tagot figyelembe venni. A dialízisnél tisztán a koncentrációkülönbség hatására távoznak a 

makromolekulák mellől a kis mólsúlyú anyagok. Az elektrodialízisnél az elektromos tér a 

meghatározó, míg a további műveletekre az a jellemző, hogy az alkalmazott technológiai nyomás az 

ozmózisnyomás ellen dolgozik, és az így létrejövő nyomáskülönbség hatására átáramló folyadék viszi 

magával a kisebb molekulaméretű anyagokat. 
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 i i0 i i i iS T Vp RTlna z F ...         

      

          elektromos tér 

    koncentrációkülönbség 

   nyomáskülönbség 

  entrópia 

 standard potenciál 

 

ahol:  i0  – kémiai potenciál a standard állapotban 

  Si  – parciális moláris entrópia 

  Vi – parciális moláris térfogat 

 R – gázállandó 

 zi – töltésszám, érték 

 F – Faraday-állandó 

 T – abszolút hőmérséklet 

 p – nyomás 

 ai – aktivitás 

  – elektromos térerősség 

4.3.2. A membránműveletek csoportosítása, jellemzése 

A fluidumok halmazállapota, a folyamat hajtóereje és a permeáló részecskék mérete szerint sokféle 

membránművelet különböztethető meg (4.3.2.1. táblázat). Szinte mindegyik önálló szakterületté lett, 

ezért nem is foglalkozunk valamennyivel, csak a biológiai iparokban alkalmazott műveletekkel (reverz 

ozmózis, ultraszűrés, mikroszűrés, dialízis és elektrodialízis). 

4.3.2.1. táblázat: A membrános elválasztások csoportosítása 

  Belépő 

fluidum 

Kilépő 

fluidum 

 Hajtóerő Átlép Visszamarad 

Gázpermeáció gáz gáz koncentráció v. 

parciális nyomás 

gáz gáz 

Pervaporáció oldat gáz koncentráció v. 

parciális nyomás 

gáz gáz 

Dialízis oldat oldat Koncentráció- 

különbség 

kis molekulájú 

anyagok 

nagy molekulájú 

anyagok 

Elektrodialízis oldat oldat elektromos tér ionok víz 

Reverz ozmózis oldat oldat nyomás oldószer sók stb. 

Ultraszűrés oldat oldat nyomás kis molekulájú 

anyagok 

nagy molekulájú 

anyagok 

Mikroszűrés szusz-

penzió 

szusz-

penzió 

nyomás minden oldott 

anyag 

kolloid 

részecskék 

Szűrés szusz-

penzió 

szusz-

penzió 

nyomás kolloid 

részecskék 

makrorészecskék 

4.3.2.1.  Gázpermeáció 

A gázpermeációs membránokon a különböző gáz-halmazállapotú anyagok molekulái eltérő sebes-

séggel hatolnak át. Ennek következtében egyes komponensek feldúsíthatók a gázelegyben (pl. a nehe-

zebb nemesgázok). Biotechnológiai alkalmazása alig van. 

4.3.2.2.  Pervaporáció 

A pervaporáció esetében a membránnal érintkező folyadék komponensei anyagi minőségüktől függő 

mértékben oldódnak be a membrán anyagába, és a túloldalon gáz, pontosabban gőz formájában jelen-

nek meg. A folyamat addig tart, amíg a gáztérben (rendszerint vákuum) a gőznyomás el nem éri az adott 

komponens aktuális hőmérsékleten kialakuló egyensúlyi gőznyomását. Ha az átlépő gőzöket folya-

matosan áramoltatott vivőgázzal vagy vákuumszivattyúval eltávolítjuk, a művelet folyamatossá tehető.  
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Biotechnológiai alkalmazása: etanol fermentációnál. A szesziparban az élesztők csak bizonyos 

alkohol-koncentrációig képesek az erjesztésre. Ennek elérésénél a folyamat leáll, pedig a tenyészet 

még képes lenne további fermentációra. Ha a fermentorhoz egy pervaporációs membránmodult 

kapcsolunk, annak apoláris membránjában az etanol jobban oldódik, mint a víz, és így a vákuum-

oldalon nagyobb etanol koncentrációjú gőzelegyet kapunk. Ezt kondenzáltatva egyrészt folyamatosan 

eltávolíthatjuk az etanolt a rendszerből, tehát az élesztő több cukrot konvertál alkohollá, másrészt a 

cefrénél töményebb alkoholt kapunk, ami megtakarítást hoz a desztillációnál is. 

Analitikai alkalmazása: közvetlen mintavételezést tesz lehetővé a fermentorból. A fermentlébe 

merülő kis felületű szonda membránján áthatoló apoláris anyagok (oxigén, szén-dioxid, etanol, más al-

koholok, fenil-ecetsav) közvetlenül egy kis felbontású tömegspektrométer vákuumterébe vezethetők, 

és a megfelelő tömegszámnál kapott ioncsúcs nagysága alapján mennyiségileg meghatározhatók. 

4.3.2.3.  Dialízis 

A dialízis hajtóereje a koncentrációkülönbség, mechanizmusa a diffúzió. A dializáló membránok meg-

felelnek a klasszikus féligáteresztő hártyának, a kis molekulákat átengedik, a nagyokat visszatartják. 

A dialízis a fehérjék kis molekulatömegű szennyezéseinek (pl. só, koenzim, szubsztrát stb.) eltá-

volítására alkalmas egyszerű módszer. A dializálandó fehérjét speciális membránból készült zacskóba 

töltjük, lezárjuk és nagy térfogatú desztillált vizet vagy híg puffert tartalmazó edénybe helyezzük. A 

fehérjék számára a dializálóhártya átjárhatatlan, a szennyezések viszont könnyen átjutnak, és a kon-

centráció-gradiensnek megfelelő irányban eltávoznak a fehérje mellől. Meggyorsíthatjuk a folyamatot, 

ha a dializáló edény tartalmát kevertetjük. 

A dializáló membrán celofánból vagy más cellulóz alapú anyagból készül. Különböző méretekben 

és formában (sík fólia, cső). Bonyolultabb, kis molekulatömegű szerves anyagok (pl. nukleotidok) 

dialízise előtt győződjünk meg arról, hogy az általunk használni kívánt dializáló hártya anyaga átjárha-

tó-e az eltávolítandó anyagok számára. Előfordul ugyanis, hogy a töltéssel rendelkező molekulákat a 

membrán anyaga megköti, ezzel lassítja, vagy megakadályozza eltávolításukat. 

A dialízis hatásosságát a dializáló oldat térfogatának növelésével és intenzív kevertetésével növel-

hetjük. A gyakorlatban általában a minta térfogatának százszorosát célszerű használni. Meggyorsíthat-

juk a tisztítást a dializáló oldat többszöri cseréjével, növelve a koncentráció-gradienst, és ezzel az 

anyagtranszport sebességét. A dialízis legalább 6-8 órát vesz igénybe, de tömény sók eltávolítását (pl. 

ammónium-szulfát, karbamid stb.) legalább 1 napig végezzük. 

Laboratóriumi alkalmazás: a folyadékot dializáló hüvelybe (csőszerű, mint a kolbászbél) töltjük, 

két végén lezárjuk és egy mérőhengerbe lógatjuk (4.3.2.3.1. ábra). 

 

4.3.2.3.1. ábra: A dialízis elve 

Orvosi alkalmazásban a dialízis = „művese-kezelés”: a páciens vérét egy membránkapillárisokból 

álló dializáló modulon vezetik keresztül, itt a vérből eltávoznak azok a kis molekulájú káros anyag-

cseretermékek, amelyeket a beteg vese nem tud kiválasztani (pl. karbamid). 

4.3.2.4.  Elektrodialízis 

Az elektrodialízis olyan művelet, mellyel két, membránnal elválasztott oldat között elektromos tér 

hatására ionáramlás jön létre. Az elektrodialízis ionos oldatok koncentráció-viszonyainak megváltozta-

tására alkalmas. 
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A készülékben felváltva helyeznek el anion- és kationcserélő membránokat. A membránok kö- 

zött sóoldatot vezetnek keresztül, miközben a készülékre egyenfeszültséget kapcsolnak. Az elektromos 

erőtér hatására az anionok az anód, a kationok a katód felé mozognak.  

Mozgásuk közben az anionok csak az anioncserélő, a kationok pedig csak a kationcserélő memb-

ránon képesek áthatolni, a velük azonos töltésű membránokon viszont az elektromos taszítás miatt 

nem. A folyamat eredményeképpen minden második membránközben a bevezetett oldat ionokban 

elszegényedik, míg a köztes folyadék sótartalma növekszik. Az elektrodialízis működési elve a 

4.3.2.4.1. ábrán látható. 

 

4.3.2.4.1. ábra: Az elektrodialízis elve 

A membránon kötött ionizálható csoportok nagy koncentrációjának (1-2 mekv./cm3 membrán) kö-

szönhető, hogy a membránok viszonylag jó vezetők (~10 Ω/cm2). 

A membránokat különböző szintetikus anyagokkal erősítik meg, a jobb mechanikai szilárdság elé-

rése érdekében. Az elektrodializáló cellákban a membránok vastagsága általában 0,15–0,6 mm, a köz-

tük levő „rés” vastagsága 0,5–2 mm. Így egy cellapár vastagsága 1,3–5,2 mm, átlagosan 3,2 mm körül 

van (egy egységet száztól több százig terjedő cellapár alkot). 

A membránok legfontosabb elektrokémiai jellemzői a következők: 

– elektromos ellenállás 

– iontranszportszám 

– víztranszport (elektroozmózis) 

– ellenirányú diffúzió. 

Az elektromos ellenállás általában 3–20 Ω/cm2 (0,5 M NaCl-oldattal egyensúlyban), és a 

hőmérséklet emelésével csökken. 

Az iontranszportszám definíció szerint az elektromos áramnak az a hányada, melyet a membránon 

keresztül ellenionok szállítanak. Ha a membránban a rögzített töltések száma sokkal nagyobb, mint az 

oldat ionkoncentrációja, akkor a mozgó ionok többsége ellenion, az azonos töltésű ionok nem tudnak 

behatolni a membránba. A kereskedelmi forgalomban levő membránok iontranszportszáma általában 

0,85–0,95 közötti. 

Az elektroozmózis jelensége, hogy az ionokkal együtt víz is vándorol a membránokon keresztül. 

Ennek mértéke 100–200 cm3/szállított ekvivalens ion, kationszelektív membránokra valamivel kisebb, 

mint az anionszelektívekre. Viszonylag koncentrált oldatok elektrodialízisénél az elektroozmózis 

komoly méreteket ölthet, a folyamat hatékonyságát csökkentve. Általában az alacsony víztartalmú, sok 

fix töltést tartalmazó membránok víztranszportja kisebb, mint a magasabb víztartalmú, kevesebb fix 

töltést tartalmazóké. Megjegyezzük, hogy az elektroozmózis nem minden esetben káros, egyik 

felhasználási területe kolloid oldatok töményítése. 
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Az ellenirányú diffúzió az ionok vándorlása az elektrodialízis során létrejött koncentráció-gradiens 

hatására. Ez a vándorlás az elektromos transzport ellenében megy végbe, így az elektrodialízis haté-

konyságát rontja. Hatása minél szelektívebb membránok alkalmazásával védhető ki. 

Alkalmazások: 

1. Nagytisztaságú víz előállításához előkezelésként alkalmazható az elektrodialízis. Az így előke-

zelt vizet azután szűréssel, aktív szenes derítéssel és ioncserével tovább tisztítják. 

2. Brakkvizek sótalanítása ivóvíz előállítása céljából ma az elektrodialízis elsődleges felhasználási 

területe. Brakkvíznek nevezik azokat a vizeket, melyeknek sótartalma lényegesen kisebb a tengervízé-

nél, de nagyobb az édesvizekénél. 

Ha a legjellemzőbb példát tekintjük (0,005 n sótartalmú víz előállítása 0,05 n brakkvízből), 1 

V/cellapár feszültséget feltételezve az 1 m3 ivóvíz előállításához felhasznált energia 1,3–1,8 kW. A 

világ több száz telepe között olyan is akad, melynek teljesítménye eléri a 10 000 m3/nap-ot. 

3. Só előállítása tengervízből szintén gyakran alkalmazott ipari léptékű technológia. Az így előál-

lított só mennyisége több mint egymillió tonna évente. 

4. Tejipari alkalmazások 

A sajtgyártásnál visszamaradó, még hasznos fehérjéket tartalmazó savó felhasználását magas 

iontartalma korlátozza. Az ionok eltávolításának egyik módszere az elektrodialízis. Előnyei az 

ioncserével szemben, hogy a fehérjék denaturálódása kisebb mértékű, és könnyen megvalósítható a 

folyamatos üzemmód. 

5. Fermentációs alkalmazások 

A fermentációs technológiáknál a végtermékgátlás kiküszöbölésére, a bioszintézis folyamatos 

fenntartására használják az elektrodialízist. Szerves savak (pl. ecetsav) fermentációjánál a terméket 

elektrodialízissel eltávolítják a fermentléből, míg a fel nem használt nem-ionos szubsztrátokat (pl. glü-

kóz) visszavezetik a fermentorba. 

4.3.2.5.  Bipoláris elektrodialízis 

Az elektrodialízis egy továbbfejlesztett változata a bipoláris elektrodialízis. Ennél az eljárásnál kettős 

rétegű, kation- és anioncserélő réteget egymás mellett tartalmazó membránokat (az ábrán B-vel 

jelölve) is alkalmaznak. Ezek a membránok megfelelő térerősség esetén katalizálják a vízmolekulák 

disszociációját, két oldalukon hidrogén- és hidroxil-ionokat adnak le. Ezek a sókból elválasztott ionok-

kal savat, illetve bázist képeznek. A membránok megfelelő elrendezése esetén a bipoláris 

elektrodialízissel a sók szétbonthatók az alkotó savra és bázisra. 
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4.3.2.5.1. ábra: A bipoláris elektrodialízis elve 

A savak felszabadítása sóikból gyakori feladat a biológiai iparokban is. A szerves savak (citrom-

sav, tejsav, almasav, borkősav, borostyánkősav, glükonsav) fermentációs előállításánál ezt jellemzően 

kalcium-hidroxidos lecsapással, majd kénsavas feltárással oldják meg. Ennél az eljárásnál mellékter-

mékként sztöchiometrikus mennyiségű gipsz keletkezik, amelynek elhelyezése komoly problémákat 

okoz. Ezt küszöböli ki a bipoláris elektrodialízis, a csapadék leválasztása majd feloldása kikerülhető, 

igaz, hogy jelentős elektromos energia felhasználásával. 

4.3.2.6.  Nyomással végrehajtott membránszűrések 

A membránműveletek a membránok pórusmérete és az elválasztandó részecskék (molekulák) mérete 

szerint is csoportosíthatók. A határok az egyes művelettípusok között nem élesek, átfedések vannak, 

ahogy ezt a 4.3.2.6.1. ábra szemlélteti. 

 

4.3.2.6.1. ábra: A membránműveletek mérettartománya 

Növekvő sorrendben áttekintve, a legkisebb méretek tartományában (ionok, ásványi sók) működik 

a fordított (reverz) ozmózis, aztán a makromolekulák elválasztására alkalmas ultraszűrés és végül a le-
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begő szilárd részecskéket visszatartó mikroszűrés. Az egyes műveletek jellemző elválasztását 

szemlélteti a következő animáció. 

  

4.3.2.6.1. animáció: A membránszűrések összehasonlítása 

A nanoszűrés területe nincs pontosan meghatározva, határai bizonytalanok, a fordított ozmózis és 

az ultraszűrés között helyezkedik el. Az ásványi sóknál nagyobb, de kicsinek számító szerves 

molekulák elválasztására szolgál. 

Egy ultraszűrő membrán és az elválasztandó részecskék méretviszonyait szemlélteti a 4.3.2.6.2. ábra. 

 

4.3.2.6.2. ábra: Az ultraszűrő membrán keresztmetszete és a különböző részecskék méretviszonyai 

Fordított (reverz) ozmózis (RO) 

A fordított (reverz) ozmózis hajtóereje a nyomás, jellemző mérettartománya 50–500 (mások sze-

rint csak 50–100) Dalton. Más megfogalmazásban az oldószer és az oldott anyag molekulatömege kö-

zött maximum egy nagyságrendnyi különbség van. A membrán anyagán gyakorlatilag csak a vízmole-

kulák hatolnak át (4.3.2.6.3. ábra). 

 

Ebben a tartományban nem értelmezhető a pórusátmérő fogalma, hiszen a „pórus” falát alkotó 

atomok, atomcsoportok mérete sokkal nagyobb a vándorló molekulákénál, így semmiféle „falról” 

vagy egyéb más jól definiálható geometriájú struktúráról nem beszélhetünk. Valójában az elválasztás a 

különböző molekulák eltérő diffúziós viselkedésén alapul, a vízmolekuláknak a laza térhálós 

szerkezetű, de folytonos membránanyagon kell átdiffundálnia. Felmerülhet az a kérdés, hogy miért tud 

áthatolni a membránon a vízmolekula (M = 18), és miért nem tud a hasonló méretű nátriumion 

(ionsúlya = 23)? A magyarázat az anyagi tulajdonságokban rejlik. Egyrészt az ionok sohasem léteznek 

önmagukban (legfeljebb olvadékban vagy plazmaállapotban), oldatban jelentős hidrátburok veszi 

ezeket körül, és ezzel a 6–20 vízmolekulával együtt már lényegesen nagyobb méretűek/tömegűek. 

Másrészt a membrán anyaga a töltéssel nem rendelkező molekulákat inkább befogadja és átengedi, 

mint az ionos karakterűeket. 
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4.3.2.6.3. ábra: A reverz ozmózis és az ultraszűrés összehasonlítása 

A fordított (reverz) ozmózis arról kapta a nevét, hogy itt az ozmózis jelenségét, a víz áramlási 

irányát megfordítják. Alapesetben az ozmózis úgy működik, hogy a membrán két oldala közötti kon-

centrációkülönbség úgy egyenlítődik ki, hogy a víz áramlik át a hígabb oldatból a töményebbe, 

mindaddig, amíg a két koncentráció ki nem egyenlítődik. Ha a töményebb oldat zárt térben van, és 

térfogata nem tud növekedni, akkor jelenik meg az ozmózisnyomás, amely szétfeszíteni igyekszik a 

zárt teret. Ha erre a térre külső erővel pont akkora nyomást gyakorolunk, mint az ozmózisnyomás, 

akkor éppen meg tudjuk állítani a víz átlépését a membránon. Nyomásegyensúly alakul ki, és ettől a 

konvekció megszűnik. A reverz ozmózisnál az egyensúlyi nyomásnál is nagyobb üzeni nyomást adnak 

a töményebb oldatra, ezzel a víz áramlását megfordítják, a töményebb oldatból megy át a tiszta víz 

oldalra.  
 

 

4.3.2.6.4. ábra: Az ozmózis megfordítása nyomással 

Az ozmózisnyomás az üzemi nyomással szemben működik, így a csak a kettő különbsége szállítja 

át a vizet a membránon, emiatt igen nagy nyomások szükségesek. Az üzemi nyomás elérheti a 80-100 

bart is. (Emlékeztetőül: a fél mólos (~3%-os) NaCl-oldat (de ozmózisnyomás szempontjából a teljes 

disszociáció miatt egy mólosként viselkedik) ozmózisnyomása 20 C-on kb. 24 bar – ennyit le kell 
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vonni a szivattyú által létrehozott nyomásból. A víz fluxusa még ilyen nagy nyomáskülönbség mellett 

is viszonylag kicsi. A fordított ozmózist elsősorban só(k) eltávolításra alkalmazzák. Legnagyobb 

léptékben tengervíz sótalanítására használják a Közel-Keleten, de alkalmazzák kazántápvíz 

előkészítésére, a gyógyszeriparban pirogénmentesítésre és különlegesen tiszta víz előállítására, pl. 

szövettenyésztéshez, oltóanyag-készítéshez. 

 

Nanoszűrés 

A nanoszűrés kategóriáját nem definiálták egyértelműen, minden szerző más határokat ad meg. Az 

elválasztott atomtömegekre 100 és 1000 között sokféle adatot lehet találni, átmeneti tartomány a 

reverz ozmózis és az ultraszűrés között, mindkét területtel átfedésben. A biológiai iparok technológi-

áiban a kis molekulájú primer metabolitok elválasztására alkalmazzák, például tejsavgyártásnál a ter-

melt tejsav és a maradék glükóz elkülönítésére. 

 

Ultraszűrés (UF) 

Molekulatömeg szerint az ultraszűrés az 500–100 000 daltonos tartományban működik, bár egyes 

szerzők a felső határt lényegesen magasabban adják meg. Az ultraszűrő membránon valódi pórusok 

vannak (a jellemző átmérő 1–100 nm) és méret szerinti elválasztást valósít meg. 

Az ozmotikus hatások a nagyobb molekulatömegek miatt nagyságrendekkel kisebbek, legtöbbször 

el is hanyagolhatók. Ennek megfelelően az alkalmazott nyomással csak a membrán – lényegesen 

kisebb – hidraulikai ellenállását kell legyőzni, azaz jóval kisebb nyomás elegendő (1–20 bar). A 

membránok vízpermeabilitása akár egy nagyságrenddel is nagyobb lehet, mint a fordított ozmózisnál. 

 

Mikroszűrés 

A mikroszűrésnél az elválasztandó részecskék már nem oldott molekulák, hanem lebegő szilárd fázist 

alkotó testek. A mikroszűrő membrán jól definiált pórusai a 0,1–1,0 m tartományba esnek. A 

nagyobb méretek miatt az elválasztás diffúziós jellege teljesen háttérbe szorul, és a membrán 

szitahatása érvényesül. A pórusokon szabadon áthatolnak az oldott anyagok, a kis és nagy molekulák 

egyaránt, valamint a kolloid részecskék egy része. Teljes visszatartás érhető el az élő sejtekre, ami 

lehetővé teszi az élelmiszeriparban különféle oldatok (bor, sör, gyümölcslé) sterilre szűrését. 

4.3.3. A membrános elválasztások elmélete 

Tekintsük át az egyes jelenségek mennyiségi leírását külön-külön, és azután foglaljuk össze ezeket egy 

egyenletbe. 

 

1. Vizsgáljuk először a legegyszerűbb esetet, a koncentrációkülönbség hatására létrejövő 

komponens áramot. A két folyadék a membrán pórusain keresztül érintkezik egymással, az oldószer 

maga nem mozog = nincs konvekciós transzport, csak az oldott anyagok pórusdiffúziója működik. A 

membrán két oldala között fennálló koncentrációkülönbség a Fick-törvénnyel leírható diffúziós 

transzportot indítja meg: 

 J D grad a D
c

L
i i i  


  

ahol:  Ji  – az i komponens árama 

 Di – az i komponens diffúziós állandója 

 ai – az i komponens aktivitása 

 L – a membrán vastagsága. 
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4.3.3.1. ábra: Az ideális diffúziós koncentrációprofil 

A gradiens kifejezhető a koncentrációkülönbség és a membrán vastagságának (= a pórus hosszá-

nak) hányadosaként. Ideális állandósult állapotot feltételezve a pórusban lineáris koncentrációprofil 

alakul ki (4.3.3.1. ábra). Elvileg figyelembe kellene venni a membrán két oldalán kialakuló 

határréteget, a melyek szintén ellenállást jelentenek, és eltorzíthatják az egyszerű vízszintesekkel 

közelített koncentrációprofilt. A gyakorlatban azonban a pórusokon való átjutás sokkal lassabb 

folyamat, mint a folyadék főtömegéből a membrán felületére történő diffúzió. Ennek elsődleges oka 

az, hogy a pórusok összes keresztmetszete sokkal kisebb, mint a membrán felülete. A leglassabb 

folyamat, a póruson való áthaladás a sebességmeghatározó, emellett a pórusok két végénél fellépő 

anyaghiány, illetve a többlet olyan gyorsan pótlódik, illetve eloszlik, hogy az állandó (vízszintes) 

koncentrációgörbe torzulása elhanyagolható. 

Kicsit más az egyenlet felírása abban az esetben, ha a diffúzió nem a pórusokon át történik, hanem 

a membrán anyagában. Ilyen folyamat például az etilalkohol diffúziója vizes közegből erősen apoláris 

anyagú (teflon, szilikon) membránokon keresztül. A problémát az okozza, hogy a koncentrációkat és a 

diffúziós állandót is a membrán anyagában kellene megadni, ahol általában ez nem mérhető. 

Közelítésként vezetik be az adott komponens ún. „megoszlási hányadosát”: 

 K
c

c

c

c

s

m

s

m

 1

1

2

2

  

ahol: cs – koncentrációk az oldatban 

 cm – koncentrációk a membránban 

 K – „megoszlási hányados” az oldószer és a membrán anyaga között, 

 

amellyel feltételezzük, hogy a membránban és az oldatban létrejövő koncentrációk egyensúlyi esetben 

arányosak. A diffundáló komponens árama az alábbi módon fejezhető ki: 

   1 2 1 2i m m s s m s

D DK
J c c c c P c

L L
        

Pm = DK/L = membrán permeabilitás. 

 

A három állandót a Pm (membrán permeabilitás) konstansába vontuk össze. Ezzel két nehezen 

meghatározható jellemzőt (D, K) egy mérhető paraméterbe foglaltunk össze. 

A koncentrációkülönbség hatására tehát csak az oldott komponensek mozognak, az oldószer nem. 

2. A nyomáskülönbség hatása más. Elsősorban az oldatot préseli át a membránon, és eközben az 

oldószer viszi magával a benne oldott kis mólsúlyú anyagokat (konvektív transzport). A pórusáramlás 

leírására más tantárgyakban többféle egyenlet is előfordult: 
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Az alapegyenlet: vol

k
J grad p   

a folyamat hajtóereje a nyomáskülönbség, az anyagi és technikai paramétereket egy k konstansba 

foglalják össze, egyedül a viszkozitást emelik ki a nevezőbe. 

A szűrésnél 
k p

L
 D’Arcy törvénye 

Kapilláris áramlásnál:  

4

8

r p

x
 Hagen–Poiseuille-törvény 

Az analógia teljes, a gradienst egy dimenzióban helyettesíteni lehet a nyomáskülönbség és a pórus 

hosszának hányadosával, a viszkozitás a nevezőben szerepel. A membránszűrésnél még tovább 

egyszerűsített formulát használnak: 

 vol pJ L p   

bevezetve az LP = oldószer permeabilitást (= liquid permeability), amelybe belefoglalják a membrán 

vastagságát és a viszkozitást is. 

 

3. A membrán két oldala között fellépő ozmotikus myomáskülönbség szintén az oldószer (víz) 

kényszeráramlását okozza. Az oldatok ozmózisnyomását a Van’t Hoff-törvény segítségével 

számolhatjuk: 

 iRT c     

A membrán két oldala között mutatkozó ozmózisnyomás-különbség által létrehozott térfogatáram 

pedig analóg módon fölírva: 

 vol pJ L     

A membránszűrésnél a ráadott nyomás ellene dolgozik az ozmózisnyomásnak, így az eredő 

szűrletáram a kettő különbségével fejezhető ki. 

  vol pJ L p      

Egy valós membránszűrésnél, ahol mindhárom hatás egyszerre érvényesül, figyelembe kell venni 

azt is, hogy a membránon áthaladó kisebb molekulatömegű komponensek nem hoznak létre ozmotikus 

nyomáskülönbséget, hiszen koncentrációjuk a membrán két oldalán azonos. A jelen lévő 

részecskéknek csak a visszatartott hányada vehető számításba az ozmózis szempontjából. A 

visszatartott hányad jellemzésére vezették be a visszatartó képességet (rejekciós tényező, membrán-

reflexiós tényező, retenció, szelektivitás) jelölése: r vagy  (szigma), értelmezése: 

 2

1

1 s

s

c

c
  

Értéke 0 és 1 között változhat. Ha a komponensek egyáltalán nem haladnak át a membránon, a 

szűrletoldalon a koncentráció (cs2) nulla, a  értéke 1 (teljes visszatartás). Ha viszont a membránon 

minden jelen lévő anyag akadálytalanul áthaladhat, nem lesz koncentrációkülönbség a membrán két 

oldala között (cs1 = cs2), a tényező értéke 0 (nulla visszatartás). A rejekciós tényező értelmezhető a 
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jelen lévő összes anyagra is (mekkora hányadot tart vissza a membrán), illetve egy oldott 

komponensre is (a reális membránoknál egy molekulaméret-tartományban egy adott komponensre is a 

részleges áteresztés jellemző). A visszatartó képességgel kifejezve az anyagáram: 

az oldószerre:  vol pJ L p        

az oldott komponensekre:  1i m s s vJ P c c J      

   

diffúziós konvekciós 

transzport transzport 

 

Az oldott anyagok transzportegyenlete két tagot tartalmaz. Az első a diffúziós transzportot írja le, 

ennek iránya a koncentrációviszonyoktól függően lehet az oldószertranszporttal azonos vagy 

ellentétes. A második tag írja le a konvekciós áramot, a nyomás hatására átszűrődő oldószer által 

szállított anyagmennyiséget. A gyakorlatban a diffúziós tag általában elhanyagolható a konvekciós 

mellett. 

A koncentrációkülönbséggel operáló membránműveletekkel ellentétben a nyomással végrehajtott 

membránműveleteknél a felületi jelenségek jelentősen megváltoztatják a transzportok sebességét, az 

eltérések az ideális viselkedéstől jelentősek. 

4.3.3.1.  Koncentrációs polarizáció 

A membránszűrés során a konvektív oldószeráram folyamatosan halad át a membránon, miközben a 

kis móltömegű anyagokat magával viszi. A nagyobb molekulák viszont felhalmozódnak a membrán 

felülete közelében. Ezt a lokális koncentrációnövekedést nevezik koncentrációs polarizációnak. Ez a 

többlet természetesen nem növekszik korlátlanul, hanem a koncentrációtöbblet egy diffúziós 

folyamatot indít meg, amelynek során az anyagtöbblet visszadiffundál a folyadék főtömegébe 

(tömbfázis, bulk). Állandósult állapotban egyensúly alakul ki a két ellentétes folyamat között. A 

részecskék mozgását szemlélteti a következő animáció. 

 

4.3.3.1.1. animáció: A koncentrációs polarizáció kialakulása 

  

A kialakuló koncentrációprofil alakját mutatja az 4.3.3.1.1. ábra. 
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4.3.3.1.1. ábra: Koncentrációs polarizáció  

Állandósult állapotban: 

 

a konvekció a membrán felületére = ellenirányú diffúzió a főtömegbe 

 v bulk

dc
J c D

dx
  

 v

1 dc
J D

c dx
  

szétválasztva 

 v

1
J dx D dc

c
  

és integrálva: 

 
felületi

v
bulk

c
J x Dln

c
  

 
felületi

v
bulk

cD
J ln

x c
  

A koncentrációs polarizáció kialakulása a membránszűrés szempontjából egyértelműen hátrányos. 

A megnövekedett koncentráció a felületen lassítja a szűrést, a hatásfok romlik, a művelet sebessége 

csökken. 

4.3.3.2.  Gélpolarizáció 

Ez a jelenség olyan makromolekulák elválasztása során mutatkozik, amelyek bizonyos koncentráció 

felett gélképzésre hajlamosak. Típuspélda a fehérjék ultraszűrése, ahol a fehérjeláncok egy nagy 

víztartalmú, de szilárd fázis (gél) kialakítására (szol-gél átmenet) hajlamosak. A felületi koncentrá-

ciótöbblet kialakulásának mechanizmusa ugyanaz, mint a koncentrációs polarizációnál, de ha ez a 

koncentráció eléri a gélesedési határt, a membrán felületén egy gélbevonat alakul ki. 



4. Koncentráló műveletek 117 

© Pécs Miklós, BME www.tankonyvtar.hu  

 

 

4.3.3.2.1. ábra: Gélpolarizáció 

A fenti levezetést analóg módon megismételve a 

 J K
c

c
v

gélesedési

bulk

 ln   

formát kapjuk. 

A gélréteg kialakulása a művelet szempontjából káros. A réteg második membránként viselkedik, 

ellenállása hozzáadódik az eredeti membránéhoz, ezáltal a szűrlet térfogatárama csökken. A gélréteg 

ellenállását előre szinte lehetetlen számítani, a kísérleti eredmények értékeléséhez egy korrekciós tagot 

illesztenek a korábban levezetett összefüggésekbe: permeabilitás helyett ellenállásokkal felírva: 

 v p
m

1
J = L ( p - ) ( p - )

R
  

beírva a gél réteg ellenállását is: 

 v
m gél

1
J ( p - )

R R
   

Bár ez a fejezet a membránszűrés elméleti, kvantitatív leírásával foglalkozik, szaladjunk előre egy 

kicsit az üzemeltetési kérdésekhez és térjünk ki röviden a polarizációs jelenségek káros hatásainak 

csökkentésére is. 

Az első gondolat azzal kapcsolatos, hogy mit nem célszerű tenni. Ha lelassul a szűrés, az első 

gondolat az lenne, hogy növeljük meg a nyomást. Valójában nem célszerű a nyomáskülönbséget 

növelni. Mindamellett, hogy ez növeli a költségeket, általában hatástalan. Ha ugyanis megnézzük az 

állandósult állapotra felírt egyensúlyi egyenleteket, kitűnik, hogy az egyensúlyi szűrletáram nagysága 

független a nyomástól. Így tehát széles tartományban hiába változtatjuk a nyomást, a fluxus állandó 

marad. Némi eredményt érhetünk el kis fluxus értékeknél, mivel ekkor mintegy lehetőséget adunk az 

ellenirányú diffúziós folyamatnak, hogy elszállítsa a felületi koncentrációtöbbletet. 

Sokkal hatékonyabb beavatkozást tesz lehetővé a felületi határréteg vastagságának csökkentése. A 

vegyipari műveletek tanulmányozásánál alapelv volt, hogy a fluidum turbulens áramoltatása 

valamennyi transzportfolyamatnál elvékonyította a felületi diffúziós határréteget, ezzel csökkentette az 

ellenállását. Ez a membránszűrésnél is érvényes, a keveréssel vagy más kényszeráramlással létrehozott 

turbulencia akár többszörösére növelheti a szűrlet fluxusát. Az optimum itt is gazdasági jellegű, mivel 

a membránok között gyakran csak szűk csatornák vannak (ld. később, a membránelrendezések, 

modulok tárgyalásánál), amelyekben turbulens áramlást csak nagy szivattyúzási munka befektetésével 

lehet elérni. 
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4.3.4. A technológiai paraméterek hatása a membránszűrésre 

4.3.4.1.  Nyomáskülönbség 

A nyomáskülönbség megadása nem minden esetben egyszerű, mivel a membránok mentén áramló 

folyadékban is jelentkezik nyomásesés, így a membrán két oldala közötti nyomáskülönbség a 

készülékben pontról pontra változik.  

 

4.3.4.1.1. ábra: Nyomásmérési pontok membránszűrőnél 

A p1 és p2 nyomások csak akkor különböznek lényegesen, ha a membránmodulon való átáramlás 

során nyomásesés jön létre, azaz a folyadéknak szűkület(ek)en, vékony csatornákon kell áthaladnia. 

Ha az oldat ilyen „fojtáson” megy keresztül, a nyomásesés mértéke függ az áramlási sebességtől, ami 

a belépő nyomással változtatható. A szűk csatornákon végighaladó folyadék nyomása fokozatosan 

csökken, miközben a szűrletoldalon a nyomás gyakorlatilag állandó (rendszerint atmoszférikus 

kifolyást állítanak be). Tehát a szűrési sebességet meghatározó, a membrán két oldala között fellépő 

nyomáskülönbség is helyről helyre változik. A pontos matematikai leírás helyett jó közelítéssel 

használhatjuk a nyomások számtani középértékét: 

 
2

pp 21    

A hajtóerőként működő átlagos nyomáskülönbség a membrán két oldala között tehát: 

 3
21 p

2

pp
p 


   

Nagy áramlási keresztmetszetű membránmoduloknál a nyomásesés elhanyagolható. A membrán 

retentát oldalán úgy lehet nagyobb (de mindenhol azonos) nyomást fenntartani, hogy a retentát 

kilépési pontjára egy fojtószelepet szerelünk, és ezzel állítjuk be a kívánt nyomást. 

A szűrlet fluxusa egyenesen arányos a membrán két oldalán észlelhető nyomáskülönbséggel 

(D'Arcy-törvény, Hagen–Poiseuille-törvény). A lineáris jelleg azonban csak az oldószerre (vízre), 

illetve a vissza nem tartott anyagokra ( = 0) érvényes. Visszatartott anyagok jelenlétében a 

koncentrációval, illetve a retencióval növekvő mértékben egyre nagyobb az eltérés. Bizonyos határ 

felett a görbe vízszintesbe hajlik, ezen a platón már a nyomás növelése nem befolyásolja a fluxust (ld. 

az előző fejezetben a polarizációs jelenségek leküzdéséről írottakat). 
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4.3.4.1.2. ábra: A nyomáskülönbség hatása a membránszűrés sebességére 

4.3.4.2.  Áramlási viszonyok 

A folyadék áramlása a felületi jelenségeket nagymértékben befolyásoló paraméter. A membrán 

felületével párhuzamos mozgás biztosítja azt a korábban rögzített feltételt, mely szerint a membrán 

felületén lerakódás nem keletkezhet, az elválasztás csakis magán a membránon történik. Itt újra 

használják a keresztáramú szűrés elvét. A molekulák szűrésénél nem a szűrőlepény kirakódását kell 

megakadályozni, hanem a visszatartott molekulák koncentrációjának növekedését, azaz a kon-

centrációs polarizációt. A polarizációs jelenségeknél tárgyaltuk, hogy a felületi határréteg vastagsága 

csökkenthető az áramlás turbulenciájának fokozásával. A membrán felületével párhuzamosan 

/érintőlegesen létrehozott turbulens áramlás elvékonyítja a felületi határréteget, ezáltal lerövidíti a 

diffúziós úthosszt a főtömegbe távozó visszatartott molekulák számára. 

A turbulencia mértékét kvantitatívan többféleképpen is jellemezhetjük. A Vegyipari műveletek 

tárgyban általánosan alkalmazott dimenziómentes Reynolds-szám itt kevésbé használható a szűrő-

modulok csatornáinak sajátos kiképzése miatt. Jellemezhetjük viszont az áramlást a nyírósebességgel. 

A szűrletfluxus és a nyírósebesség kapcsolata hatványfüggvénnyel írható le, amely log-log 

ábrázolással linearizálható (4.3.4.2.1. ábra). 

 

4.3.4.2.1. ábra: Az áramlási viszonyok hatása 
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Az optimális áramlási sebesség meghatározása fontos mérnöki optimalizálási feladat, mivel az 

áramlás gyorsítása egyik oldalról növeli a szűrési sebességet és a retenciót, másrészt viszont nő a 

szivattyúzás energiaigénye és a rendszer melegedése is. 

4.3.4.3.  Makromolekula-koncentráció 

A részben vagy teljesen visszatartott makromolekulák jelenléte a polarizációs jelenségek miatt gátolja 

a membrántranszportot. A polarizációs jelenségek tanulmányozásánál láttuk, hogy a létrejövő fluxus 

logaritmikusan függ az oldat koncentrációjától: 

 
felületi

v

bulk

cD
J ln

d c
   

emlékeztetésül: D – diffúziós állandó 

    d  – filmvastagság 

    cP – koncentráció a membrán felületén 

    cb – koncentráció a retentát főtömegében. 

 

A főtömeg koncentrációja a nevezőben szerepel, láthatóan csökkenti a szűrési sebességet. 

Féllogaritmikus ábrázolásban a függvény egy negatív meredekségű egyenest ad (4.3.4.3.1. ábra). 

 

4.3.4.3.1. ábra: A fehérjekoncentráció hatása a membránszűrés sebességére 

4.3.4.4.  A membrán kora 

A membrán tulajdonságai (visszatartás, szűrési sebesség) az üzemidővel változnak. Ezen belül 

megkülönböztethetjük az első használatnál bekövetkező gyors változásokat, és a huzamos használat 

közben bekövetkező lassú, fokozatos teljesítménycsökkenést.  

Az új, csak vízzel kipróbált membrán tulajdonságai az üzemi használat első 15–30 percében 

nagymértékben megváltoznak, és csak egy tranziens szakasz után válnak közel állandóvá. A folyamat 

sok tényezőből tevődik össze, a legfontosabb hatások: 

–  a fehérjék adszorpciója a membrán felületén (mindenféle kölcsönhatás lehetséges, kivéve a 

kovalens kötést) 

–  irreverzibilis gél vagy rétegképződés a felületen (függ a visszatartott fehérjék tulajdonságaitól, 

koncentrációjától és a technikai paraméterektől) 

–  szilárd részecskék (sejttörmelékek) „beszorulása” a membrán pórusaiba (függ a membrán 

kialakításától és a részecskék koncentrációjától, és pl. sejtlízistől) 

A „tiszta” membrán pórusai nagy fluxussal, de kis visszatartással szűrnek (4.3.4.4.1. ábra). 
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4.3.4.4.1. ábra: Az új membrán tulajdonságainak változása 

A fehérjék irreverzibilis változásokat is okoznak a membránon. Ezek a későbbiekben észlelhetően 

csökkentik a víz, illetve sóoldat fluxusát is. A művelet végrehajtása során célszerű ezeket a hatásokat 

minimalizálni, a koncentrációs polarizációt olymértékben csökkenteni, hogy gélesedés ne lépjen fel; a 

pH és az ionerősség beállításával az adszorpciót és aggregációt minimalizálni. 

Az irreverzibilis hatásokat szemlélteti a 3.4.4.4.2. ábra. Egy vadonatúj membránon tiszta 

oldószert, ez esetben fiziológiás sóoldatot szűrve a szűrési sebesség a nyomáskülönbség függvényében 

lineárisan növekszik, ahogy ezt a 4.3.3. alfejezetben bemutattuk. Ennek az egyenesnek a meredeksége 

az Lp oldószer-permeabilitás. Ha ugyanezt a membránt egyszer már fehérjeoldat (vérplazma) szűrésére 

használták, akkor utána újra kimérve ugyanezt az összefüggést kisebb meredekséget, kisebb 

permeabilitást észlelünk. 

 

4.3.4.4.2. ábra: A membrán „előéletének” hatása 

A későbbiekben is változik, lassan öregszik a membrán. Ez a folyamat más jellegű, mint az előző. 

A membrán minden egyes használat (gyártási tétel, sarzs legyártása) során elszennyeződik, a szűrési 

sebesség lecsökken. A gyártás befejeztével a membránt pontos eljárásrend, receptúra szerint meg kell 

tisztítani, akkor (majdnem) visszanyeri eredeti tulajdonságait. Ezek a tisztítás után mérhető szűrési 

sebességek csökkennek lassan, fokozatosan a használat során. Egy jó membránmodult több százszor 

vagy másként megadva 2-3 évig is lehet használni még elfogadható teljesítménnyel. 



122 Fermentációs feldolgozási műveletek 

© Pécs Miklós, BME www.tankonyvtar.hu  

A már használt membrán tisztítását, regenerálását mosással, kémiai kezeléssel (erős savakkal 

és/vagy bázisokkal) vagy proteolitikus enzimekkel oldhatjuk meg. Kézenfekvő lenne visszaáramol-

tatással (ellennyomással) tisztítani a pórusokat, de néhány gyártó ezt nem javasolja, mivel az 

ellennyomás felszakíthatja a vékony, kis pórusméretű felületi réteget, ezzel tönkretéve a membránt. 

4.3.4.5.  Hőmérséklet 

A hőmérséklet megváltoztatása több ponton is befolyásolja a folyamatot. A legfontosabb a melegítés 

viszkozitáscsökkentő hatása. A viszkozitás csökkenésével az áramlás a membrán pórusaiban 

könnyebbé válik, ezáltal nő a szűrlet fluxusa. A hőmérséklettel ugyanakkor megváltoznak az 

adszorpciós folyamatok egyensúlyi viszonyai, a molekulák diffúziós állandói, kismértékben változnak 

a membrán anyagának tulajdonságai is. A növekvő diffúziósebesség csökkenti a polarizációs 

jelenségeket, mivel gyorsul a felületi koncentrációtöbblet visszavándorlása. A különböző hatás-

mechanizmusú és különböző irányú változások eredőjét analitikusan nehéz leírni, a tapasztalatok 

szerint a hőmérséklet emelkedésével a szűrési sebesség nő, a retenció pedig csökken. Ez arra mutat, 

hogy érdemes lenne a magasabb hőmérsékleteken végrehajtani a membránszűrést. Ugyanakkor 

figyelembe kell venni a biomolekulák hőérzékenységét, denaturálódását vagy kicsapódását. A 

gyakorlatban a szűrőberendezéseket nem fűtik, mivel a keringetésre befektetett teljesítmény melegíti a 

levet. A hőfokot fölengedik 40-50 fokra, és ha ezt meghaladja, akkor a cirkulálókörbe beépített 

hőcserélőben hűtve ezen a hőfokon tartják a rendszert. 

4.3.5. A membránszűrés anyagmérlegei 

4.3.5.1. Alapfogalmak 

A membránműveleteket leíró mérlegegyenletek felírásához előbb célszerű áttekinteni a használatos 

mennyiségek definícióját. 

Elsőként térjünk vissza a membrán visszatartására, szelektivitására, amit a már tárgyalt 

membránrejekciós (reflexiós, retenciós) tényezővel jellemezhetünk. A definíció szerint a 

koncentrációkkal kifejezve: 

 
p

r

c

c
1   

ahol cp – a koncentráció a permeátban 

  cr – a koncentráció a retentátban. 

 

A membránok áteresztése a különböző méretű molekulákra nézve csak elméletileg adható meg 

egy konkrét mérettel. A valóságban ez mindig egy szűkebb vagy szélesebb molekulatömeg-tartomány, 

amelyet az ún. vágási görbével jellemezhetünk. Az ideális membrán vágási görbéje teljesen egyenes, 

lépcsős függvény. A kitűzött molekulatömeg alatt egyáltalán nem enged át semmit, fölötte pedig teljes 

az áteresztés. A valós membránok csak közelítik az ideális viselkedést, a lépcső helyett szigmoid 

görbéket kapunk. A membrán „jóságát” azzal jellemezhetjük, hogy vágási görbéjük mennyire áll közel 

az ideálishoz, milyen keskeny a részleges visszatartási tartomány. A szelektív, meredek vágási 

görbéket élesnek, a lapos, széthúzódó görbét diffúznak nevezik (a „sharp” és „diffuse” angol 

kifejezések tükörfordítása). 
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4.3.5.1.1. ábra: Vágási görbék 

A visszatartás-méret görbe ellapulását egyrészt a membrán heterogenitása (a pórusméret szórása, 

szabálytalan alakú pórusok), másrészt a molekulák alakjának változatossága okozza. A membrán 

egyik legfontosabb jellemzője, a vágási (cutoff) érték az a molekulatömeg, amelyet az adott membrán 

90%-ban (egy régi konvenció szerint 50%-ban) visszatart.  

Az ultraszűrő membránoknál a szelektivitást ismert nagyságú, lehetőleg globuláris makromole-

kulákkal vizsgálják. A mért cutoff értékek sajnos nem abszolútak, nagyságuk függ egyrészt az 

alkalmazott standard anyagoktól és a közegtől, másrészt időben is változik a membrán öregedése, 

kompaktációja során. A fordított ozmózis membránoknál a kalibráló anyag rendszerint nátrium-klorid, 

ennek visszatartásával jellemzik az adott gyártmányt. 

A felhasználó számára érdekes jellemző adat még a membrán permeabilitása vagy vízértéke. Ez a 

tiszta oldószer (ionmentes víz) fluxusa a membránon üzemi nyomáson és hőmérsékleten, dimenziója 

m3/m2h. Néha a nyomás–fluxus kapcsolat linearitását kihasználva m3/m2h bar egységekben közlik a 

vízértéket. Ennél a formánál a különböző nyomásokra kiszámíthatjuk a fluxus értékeket, de ismerni 

kell a technológiai határokat és a hőmérsékletet is. 

 

Az alapvető mennyiségeket egy tipikus membránszűrő berendezés blokkdiagramján szemléltetjük 

(4.3.5.1.2. ábra). 

 

4.3.5.1.2. ábra: Membránszűrő berendezés folyamatábrája 
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A membránszűrésnél a három folyadékáramot többféle néven is említik. A betáplált folyadékot 

„feladásnak” vagy angol néven „input”-nak szokták nevezni. Térfogata V0, koncentrációja c0. A 

membránon áthaladó anyagot nevezik szűrletnek vagy permeátumnak, térfogata: Vp, koncentrációja cp. 

Végül a membrán által visszatartott, visszacirkuláló oldat neve koncentrátum vagy retentát, térfogata 

Vr koncentrációja cr. 

Általánosan használt műveleti jellemző a koncentrációs faktor (CF), amellyel a visszatartott 

komponensek betöményítésének mértékét adhatjuk meg. 

 
0

r

bevitt térfogat V
CF

visszatartott térfogat V
    

A megszűrt, megtisztított oldat mennyiségére jellemző a kihozatal (recovery): 

 
p

0

permeát térfogat V
R

bevitt térfogat V
    

Az anyagmérleg segítségével (V0 = VP + Vr) felírható a két mennyiség közötti összefüggés is: 

 CF
R




1

1
  

4.3.5.2.  Koncentrálás membránszűréssel 

Az oldat keringetése során az oldószer és a vissza nem tartott komponensek folyamatosan távoznak a 

rendszerből, ezáltal a térfogat csökken, azaz a visszatartott komponensek koncentrációja növekszik. 
 

 

4.3.5.2.1. ábra: Koncentráló membránszűrés folyamatábrája 

Egy tipikus ultraszűrő berendezés felépítését a blokkséma mellett videón is bemutatjuk. A 

rozsdamentes acélból készült félüzemi berendezéshez 1 négyzetméteres szűrőfelületű üregesszál-

membránmodul tartozik. 
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4.3.5.2.1. videó: Félüzemi ultraszűrő berendezés 

A retentát és a permeát koncentrációját az anyagmérlegekből számíthatjuk: 

 

bemenet = kimenet 

 
0 0 r r p p

V c  = V c + V c ,  

 0 0 R R
p

p

V c V c
c

V
                           

0 0 p p
R

R

V c V c
c

V
  

A művelet tervezésénél, számításánál nem ismerjük az összes koncentráció adatot, de ezeket a 

térfogatáramokkal is kifejezhetjük. 

A koncentrációs faktorral: 

 
 


 

R 0

CF
c c

CF 1  
  

 
 

 P 0

CF 1
c c

CF 1




  
  

vagy a kihozatallal: 

 
R 0

1
c c

1 R



  

 
P 0

1
c c

1 R









  

A koncentrálás anyagmérlegét differenciálisan felírva  

 

változás = bemenet – kimenet 

 
 

 R R

R

d V c
0 Wc 1

dt
     

ahol 
dV

W
dt

 (térfogatáram) 

 

A szorzatfüggvény deriváltját két tagba írva: 

  R R
R R R

dV dc
c V Wc 1

dt dt
      

Az első derivált helyére behelyettesítve -W -t: 
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  R
R R R

dc
Wc V Wc 1

dt
       

 R
R

R

dc W
c

dt V
  

szétválasztva a változókat: 

 R

R R R R

dc W dV 1 dV
dt dt

c V dt V V
  

integrálva a kiindulási állapottól a pillanatnyi állapotig: 

 R R

R

c V V
ln ln ln

c V V
0

0 0

  

 Rcln lnCF
c0

  

 Rc cCF0   

A koncentrálás anyagmérlege tehát egy egyszerű exponenciális kifejezéssel felírható. 

Ellenőrizzük a levezetés helyességét gyors fejszámolással! Vizsgáljuk meg a két szélső esetet, a 

teljes és a nulla visszatartást! Teljes visszatartás esetén ζ = 1, a koncentrációs faktor az első hatványon 

a saját értékét adja vissza, azaz a cR értékét a térfogatok aránya adja. Ez összhangban van az első 

anyagmérlegünkkel. A másik szélső esetben a ζ = 0, nincs visszatartás, olyan a helyzet, mintha a 

membrán ott sem lenne. Bármely szám nulladik hatványa egy, azaz cR = c0 , a membrán két oldalán a 

koncentrációk egyenlők, a membránnak tényleg nincs semmi hatása az oldott anyagokra. 

4.3.5.3.  Elválasztás membránszűréssel 

Az elválasztás, avagy tisztítás a membrán szelektivitásán alapul, a membrán a különböző méretű 

részecskéket kikülönböző mértékben tartja vissza. A különböző visszatartást az eltérő -értékek 

számszerűsítik. Azonos -értékek esetén az elválasztás nem valósítható meg. A koncentrálásnál 

levezetett összefüggéseket az egyes komponensekre felírva kiszámíthatjuk a permeát- és retentát 

koncentrációkat. Az elválasztás vizsgálatához célszerű a koncentrációk arányait kifejezni: 

 
 1 1

2 2R 0

σ1 σ2c c
CF

c c

   
   

   
  

 
 1 1

2 2R 0

σ1 σ2c c
CF

c c

   
   

   
  

Láthatóan a két anyag elválasztása akkor hatékony, ha a szigma értékek közti különbség nagy. 

Vizsgáljunk meg egy valós problémát, a sajtgyártásnál visszamaradó savó komponenseinek 

ultraszűrését! (A koncentrációs faktor 7,34, a fehérje és a zsír visszatartása teljes, a laktóz és a só 

akadálytalanul permeál.) 
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4.3.5.3.1. táblázat: Sajtgyári savó ultraszűrése 

 Betáplált savó Koncentrátum Permeátum 

Fehérje, % 0,80 5,87 0 

Laktóz, % 4,80 4,80 4,80 

Só, % 0,70 0,70 0,70 

Zsír, % 0,05 0,37 0 

Fehérje % /összes szárazanyag 12,60 50,00 0 

Laktóz % / összes szárazanyag 75,59 40,89 87,27 

Fehérje/laktóz % 16,67 122,29 0 

 

Az egyes komponensek mozgása megfelel az eddig tárgyalt elméletnek. Érdekes többlet-

információt ad viszont a termékek arányának változása a szűrés során. Érdemes megjegyezni, mert 

általános törvényszerűség, hogy a permeátum „tiszta” abból a szempontból, hogy a nagy molekulájú 

komponensek (fehérjék) nem jutnak át a membránon, míg a retentát „szennyezett” marad, mert a kis 

molekulájú komponensek az eredeti koncentrációban megmaradnak.  

4.3.5.4.  Az ultraszűrés munkavonala 

A polarizációs jelenségek tanulmányozásánál (4.3.3.1 fejezet) láttuk, hogy a létrejövő fluxus 

logaritmikusan függ az oldat koncentrációjától: 

 
felületi

v

bulk

cD
J ln

d c
   

emlékeztetésül: D – diffúziós állandó 

   d – filmvastagság 

   cP – koncentráció a membrán felületén 

   cb – koncentráció a retentát főtömegében. 

  v P bulk

D
J lnc lnc

d
    

az egyszerűség kedvéért konstansokkal felírva: 

 v 1 2 bJ   =  A  - A ln (c )   

Levezettük, hogy az ultraszűrés során a retentát koncentrációja arányos a koncentrációs faktorral: 

 R 0c c CF   

tehát ha  = 1, az összefüggés lineáris. A cbulk helyébe behelyettesítve a koncentrációs faktort (a c0 

értékét beolvasztjuk a konstansba): 

 v 1 2J   =  K  - K  ln (CF)   

Diagramban ábrázolva negatív meredekségű, lehajló egyenest kapunk (4.3.5.4.1. ábra). Az 

összefüggés teljesen analóg a koncentráció – szűrési sebesség kapcsolattal. Ez a forma jobban 

használható mérnöki gyakorlatban, mert ez a térfogatokkal teremti meg a kapcsolatot a koncentrációk 

helyett. 
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4.3.5.4.1 ábra: A membránszűrés munkavonala 

Az ábrázolt egyenest nevezik a membránszűrés munkavonalának. A szűrés állapotát az egyenes 

egy pontja adja meg, ezt nevezik munkapontnak.  

A fluxus a koncentrálás kezdetén a legnagyobb (Jv = K1), azután az egyre töményedő retentátnál a 

szűrési sebesség egyre romlik. Szakaszos koncentrálásnál tehát a munkapont mintegy „végigcsúszik” a 

munkavonalon az elért végső koncentrációs faktor értékig. A változás során az összetartozó fluxus és 

koncentráció értékek számíthatók.  

 

 

4.3.5.4.1. animáció: A munkapont végighalad a munkavonalon 

Az átlagos fluxus, illetve a szűrési idő ebből az összefüggésből viszont nem adható meg, ehhez az 

alapegyenletet kell differenciális formában felírni: 

A térfogatáram: 

 
v

dV
AJ

dt
    

a korábbiakból: 

  V PJ L Δp Δπ    

 b
P

RTcdV
A L Δp 1

dt Δp

 
   

 
  

az időben változó cb koncentrációt kifejezhetjük az összes anyagmennyiséggel (mólszám) és a 

térfogattal (n=cV). 

 P

R

dV RTn
A L Δp 1

dt ΔpV
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A kapott egyenlet integrálását elvégezve (t = 0 -tól t-ig, V = V0 -tól VR-ig) az alábbi bonyolult, a 

gyakorlati életben nehezen alkalmazható formulához jutunk: 

 0
0

p

V RTn/Δp1 RTn
t V V ln

AL Δp Δp V RT/Δp

  
     

  
  

 

4.3.5.4.2. ábra: Teljes és szűrt fermentlé membránszűrésének összehasonlítása 

A munkavonalak jól alkalmazhatók különböző alternatívák összehasonlításánál, például a 

4.3.5.4.2. ábra teljes és szűrt fermentlé feldolgozását mutatja be. A teljes fermentlé membránra vitele 

nyilvánvalóan olcsóbb (a sejtelválasztás műveletének költsége megtakarítható), de a fluxus olyan 

mértékben csökken, hogy ez a megtakarítás kérdésessé válik. 

4.3.5.5. Diaszűrés 

Diaszűrésnek nevezik azt a membránszűrési technikát, amelyben víz hozzáadásával és szűrlet 

formájában való elvételével a kis molekulatömegű anyagokat szelektíven eltávolítják, kimossák az 

oldatból. 
 

 

4.3.5.5.1. ábra: A diaszűrés folyamatábrája 

Az eddig vizsgált esetekben a folyadék össztérfogata állandó volt: 
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 V0  =  VR + VP  

A diaszűrésnél viszont a retentát körben cirkuláltatott folyadék mennyiségét víz hozzáadásával 

állandó értéken tartják. Állandó retentát térfogat mellett a művelet kvantitatív leírása is 

leegyszerűsödik. 

 V0  =  VR  

 VP  =  Vvíz  

Az anyagmérleg az előbbiekhez hasonlóan: 

 

változás = bemenet - kimenet 

 
 

 R R

R

d V c
0 Wc 1

dt
     

mivel VR = V0 = állandó, kiemelhetjük a deriváltból 

  R
0 R

dc
V 0 Wc 1 σ

dt
     

Szétválasztással és integrálással próbálkozhatunk 

  
0

R

c t

R
0

Rc 0

dc
V 1 σ Wdt

c
      

mivel  
dV

W
dt

    (térfogatáram) 

  
0

R

c t

vízR
0

Rc 0

dVdc
V 1 σ dt

c dt
      

A jobb oldali integrál a bevitt víz térfogatával egyenlő. 

   vízR

0 0

Vc
ln 1 σ

c V
     

azaz 

 

 
 
  
 

víz

0

V
1 σ

V

R 0c c e   

A levezetés eredményét most is a határesetek vizsgálatával ellenőrizzük. Teljes visszatartás esetén 

(nagy molekulatömeg,  = 1): 

 cR = c0  

azaz a koncentráció nem csökken. Ez érthető, változatlan térfogatban (V0 = VR) változatlan 

anyagmennyiség (egyáltalán nem tud átmenni a membránon) állandó koncentrációt jelent. A kis 

molekulájú anyagoknál viszont ( = 0): 

 

 
 
 

víz

0

V

V

R 0c c e   
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azaz a koncentráció exponenciálisan csökken. A függvények ábrázolásához célszerű dimenziómentes 

változókat (cR/c0 és Vvíz/V0) választani, így általános érvényű, minden diaszűrésre érvényes diagramot 

kapunk (4.3.5.5.2. ábra). A Vvíz/V0 paraméternek van fizikai jelentése is, ez a térfogatcserék számát 

adja meg, azaz hányszor cseréltük le a folyadékot a tartályban. A tartály kifejezés itt nem pontos, de 

arra utal, hogy ismét felmerül a hasonlóság az ideálisan kevert folytonos tartályreaktor (CSTR) 

egységugrás zavarásra adott válaszával (Adszorpció, 4.2.2.2. alfejezet), ugyanazt az exponenciális 

válaszfüggvényt kaptuk. A kitevő is azonos, a bevitt folyadékmennyiség és a térfogat hányadosa. 

 

4.3.5.5.2. ábra: A koncentrációk változása diaszűrés során 

A tisztítás mértéke e hatványaival könnyen számolható, a táblázatból kitűnik, hogy öt 

térfogatcserével már el lehet távolítani a kis molekulájú anyagok 99 százalékát is. 

4.3.5.5.1. táblázat: Kis molekulatömegű anyagok eltávolítása diaszűrés során 

Vvíz/V0 Eltávolítás, % 

1 63,2121 

2 86,4665 

3 95,0213 

4 98,1684 

5 99,3262 

10 99,9995 

 

A számok a technika nagy tisztítási hatékonyságát illusztrálják. Koncentrálás itt nem történik, 

hiszen a retentát térfogata állandó marad, viszont a szennyezők, pl. sók koncentrációja 

exponenciálisan csökken. A műveletek természetesen összekapcsolhatók, a kívánt tisztaság elérése 

után a vízadagolás leállításával a rendszer minden egyéb változtatás nélkül koncentrálóként működik 

tovább. 

4.3.5.6.  Elválasztás, tisztítás diaszűréssel 

Az eddigiekben csak egy komponens viselkedését vizsgáltuk a diaszűrés körülményei között. A 

gyakorlati feladatok során mindig többkomponensű rendszerekkel dolgoznak, és az elért tisztítás 

mértékére a koncentrációarányok jellemzőbbek, mint az abszolút koncentrációk. A retentátban maradó 

koncentrációt két komponensre felírva, majd a két egyenlet hányadosát képezve 
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 víz
2 1

0

V
σ σ

V1 1

2 2R 0

c c
e

c c

 
  
 

   
   

   
  

Az elválasztás hatékonyságát ez esetben is alapvetően megszabja a retenciós tényezők különbsége. 

Kis különbség esetén is lehet jó elválasztást elérni, ha kellően nagy térfogatú vizet vezetünk át a 

rendszeren. Abban az ideális esetben, ha a két komponens visszatartása a két határérték (1 = 0 és 2 = 

1), a koncentrációarány 

 víz1 1

2 2 0R 0

Vc c
exp

c c V

    
      

     
  

Tekintsünk át egy elvi példát. Egy 15% fehérjét és 4% sót tartalmazó oldatot diaszűrésnek vetnek 

alá (só = 0 és fehérje = 1). 

4.3.5.6.1. táblázat: Diaszűrés hatása a makromolekulák tisztaságára 

V

V

víz

0

 
 

cfehérje, % 
 

csó, % 
csó 

cfehérje 
összes  

szárazanyag 

cfehérje % 

összes 

szárazanyag 

0 15 4,00 0,27 19,0 79,0 

1 15 1,50 0,10 16,5 90,9 

2 15 0,54 0,04 15,5 96,8 

3 15 0,20 0,01 15,2 98,7 

 

Látható, hogy a fehérje „kitisztul”, a retentátban csak a fehérje marad. Ez lényeges különbség a 

korábban tárgyalt koncentráláshoz képest, ahol a szennyezések megmaradtak. 

4.3.5.7.  Folyamatos membránszűrés 

A membránszűrő berendezéseknél nem minden esetben alkalmaznak recirkulációt. Ezeknél a 

permeátum és a retentát elvétele folyamatos, ezért is nevezik ezeket nyitott vagy folyamatos 

rendszereknek (4.3.5.7.1. ábra).  

 

4.3.5.7.1. ábra: A folyamatos ultraszűrés elve 

A koncentrációs faktor értelmezése is megváltozik: 
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 0

R

Wbetáplált  térfogatáram
CF állandó

koncentrátum térfogatáram W
     

A folyamatos működésnél rövid tranziens szakasz után beáll az állandósult állapot, amelynek 

paraméterei hosszabb idő elteltével is alig változnak, akkor is csak a membrán „öregedése” 

következtében. A folyamatos membránszűrő berendezések működése munkavonalon is jól 

értelmezhető. Az állandó retentátoldali koncentráció állandó fluxust jelent, így a folyamatos 

működésnél a munkapont nem vándorol, hanem a munkavonal egy adott helyén stabilizálódik. 

Ez viszont azt is jelenti, hogy a kívánt koncentrációra vagy koncentrációs faktorra kell állítani a 

munkapontot. A végső értékekhez viszont a legkisebb fluxus érték tartozik, a szűrés lassú. A 

szakaszos elválasztásnál viszont legalább a folyamat elején nagy a szűrési sebesség.  

A szűrés gyorsítása érdekében folyamatos üzemben célszerű a koncentrálást több lépésben 

elvégezni, és az első lépésekben a nagy oldószerfluxus előnyeit kihasználni. Háromfokozatú 

töményítést mutat be a 4.3.5.7.2. ábra és az animáció. 

 

4.3.5.7.2. ábra: Háromlépcsős ultraszűrés sémája 

 

4.3.5.7.1. animáció: Többlépcsős ultraszűrés méretezése 

A munkapontok koordinátái mutatják, hogy az első fokozatban még nagyobb szűrési sebesség 

érhető el, a későbbiekben ez csökken. Azonos koncentrálási lépésekre bontva a folyamatot két fokozat 

esetén 

 1 összesCF CF   

három fokozat esetén 

  3
1 összesCF CF   

koncentrációs faktorokat lehet beállítani. 

 

Az első lépések fluxusa 25–40%-kal nagyobb, mint az egyfokozatú rendszerek átlagos szűrési 

sebessége. Egy ipari berendezés különböző kapcsolásaival kapott adatokat foglalja össze az 4.3.5.7.1. 

táblázat. A szűrőfelület megosztásával a folytonos elrendezés kapacitásnövekedést eredményezett, de 

az összehasonlításból kitűnik, hogy bármennyire is előnyös a többfokozatú rendszer alkalmazása, a 

szakaszos működés versenyképes, sőt ebben az esetben jobb megoldás. A mérések elvégzői nem 

vették figyelembe, hogy az elvett permeát által okozott térfogat(áram)csökkenés miatt a második és a 

harmadik fokozatban kisebb membránfelületre van szükség, mint az elsőben, dacára a lassuló szűrési 

sebességnek. Érdekes lett volna kimérni pl. egy 80 + 60 + 40 négyzetméteres háromfokozatú rendszer 

hatékonyságát. 
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4.3.5.7.1. táblázat: Sajtgyári savó koncentrálása 35%-ra 180 egyforma szűrőfelületű modulból álló 

ultraszűrő berendezésen 

Fokozatok száma Modulok száma Kapacitás tonna/nap Százalék 

1 1x180 308,6 100 

2 2x90 376,5 122,0 

3 3x60 39,.4 128,5 

szakaszos 1x180 431,2 139,8 

4.3.6. A membránok jellemzői 

Az eddigiekben elsősorban a membrán segítségével végrehajtott műveletre koncentráltunk, maga a 

membrán a háttérben maradt. Definiáltuk a membrán vágási görbéjét, vágási értékét, jellemeztük 

pórusmérettel, vízértékkel és hidraulikai ellenállással, de anyagáról, szerkezetéről, gyártásáról nem 

esett szó. 

4.3.6.1.  Membránok csoportosítása 

Az első besorolási szempont a membránok szerkezete. Eszerint megkülönböztethetünk izotróp és 

anizotróp membránokat. Ezek a jelzők a membrán porozitására vonatkoznak: az izotróp membránok 

anyaga és porozitása minden irányban egyforma, míg az anizotropoknál a membrán kettő vagy több 

rétegből áll. Az elválasztás a legfelső, legkisebb pórusméretű rétegben történik, az alatta lévő, 

nagyobb pórusokat tartalmazó anyag szerepe az előző mechanikai megtámasztása, a szűrlet elvezetése. 

A gyakorlatban a legtöbb membrán anizotrop, az elválasztás egy vékony, gyakran csak mikrométeres 

vastagságú „bőrön” történik. Mivel a membránszűrés abszolút, méret szerinti elválasztás (ellentétben a 

tölteten vagy szűrőrétegen végbemenő mélységi vagy statisztikus szűréssel), a szűrőelem (azaz a 

membrán) vastagsága nem befolyásolja az elválasztás minőségét, tehát elegendő egy minimális 

vastagságú, filmszerű bevonat valamely hordozó felületén. 
 

 

4.3.6.1.1. ábra: Anizotróp membrán metszete 

A hordozó + aktív réteg szerkezet felismerhető a membránokról készült elektronmikroszkópos 

felvételeken is (4.3.6.1.2. ábra).  
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4.3.6.1.2. ábra: Üregesszál-membrán keresztmetszete, belső felületén az aktív szűrőréteg 

(katalógusfotó) 

Ha a membrán rétegei eltérő anyagból készülnek, akkor beszélünk összetett vagy kompozit 

membránról. A lehetséges kombinációk köre igen széles, szinte valamennyi polimerből készítettek 

már membránt a cellulóz-acetáttól a teflonig. A hagyományos szénalapú polimerhártyát szinte bármely 

hordozóra fel lehet vinni, de előfordulnak teljesen szervetlen rendszerek is, pl. fémoxid bevonat 

szinterelt kerámián. 

4.3.6.2.  Membránok előállítása 

A membránok klasszikus alapanyaga a regenerált cellulóz. Az eljárás gyakorlatilag a cellulóz oldat 

beviteléből, majd adott formában való kicsapásából áll. Manapság már szinte minden ipari jelentőségű 

polimerből gyártanak membránokat. A tendencia az egyre ellenállóbb, magasabb hőmérsékleten és 

extrém pH-értékeken is használható membránok irányába mutat. Előállítottak már membránokat 

teflon, poliszulfon, poliakrilnitril, PVC, poliészter, polietilén, polipropilén alapanyagból. Ebbe az 

irányba mutat a kerámia-, illetve fémalapú membránok fejlesztése. 

A membránok előállításnak technológiájával a Műanyagok tárgy foglalkozik, ezért itt nem térünk 

ki a részletekre, csak felsorolunk néhány lehetőséget. 

Az oldott polimerek kicsapására több út is kínálkozik. Legelterjedtebb a vizes kicsapás, amelynél 

a polimeroldatot vékony rétegben vízfürdőbe engedik, ahol is az kicsapódik. Ez a módszer lap-, cső-, 

és üregesszál-membránok előállítására egyaránt alkalmas. Illékony oldószerben oldott polimerek 

esetében a felületről elpárolgó oldószerből filmréteg marad vissza. Kicsapódás, filmképzés 

végbemehet hűtés hatására is.  

Membránokat elő lehet állítani szinterezéssel (porkohászati úton) is, így készülnek a kerámia- és 

fémalapú szűrőtestek, de a módszer alkalmazható teflonra is. A klasszikus műanyagformáló 

műveletekkel, extrudálással ill. húzással is létrehozhatunk membránokat. 

Az így létrehozott membránok általában már megfelelő pórusmérettel, illetve diffúziós 

tulajdonságokkal rendelkeznek. Bizonyos esetekben azonban a pórusokat utólag hozzák létre a 

folyamatos rétegen. Ennek eszköze lehet: 

–  nyújtás (a húzóerő irányában számtalan kis szakadás jön létre, ezek a pórusok közel azonos 

méretűek, de nem kör keresztmetszetűek) 

–  lézersugaras perforálás 
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–  bombázás elemi részecskékkel (a besugárzás következtében létrejött szerkezeti hibákat 

maratófürdőben tágítják pórusokká). 

4.3.6.3.  Membránmodulok 

A membránokat a legritkább esetben hozzák forgalomba önmagukban „méterre” vagy 

„négyzetméterre” (bár kívánságra így is szállítanak), hanem felhasználásra kész, „szerelt” formában, a 

berendezésekbe azonnal beépíthető egységben. Ezek a hordozóval, távtartókkal, csatlakozókkal, 

burkolattal ellátott cserélhető egységek az ún. membránmodulok. Főbb kialakítási típusaik: 

Lapmembránok: A kicsapott, húzott, hengerelt síkmembránok közvetlen forgalomba hozatala a 

membrángyártás első időszakára volt jellemző. Megfelelő berendezésben akár több méter 

szélességben lehet végtelenített membránt előállítani, amit aztán a konstrukció igényeinek 

megfelelően szabnak méretre. A síklapokat ritkán használják egymagukban, de pl. egyrétegű szűrőket 

alkalmaznak a bakteriológiai szűrőkben, kisebb folyadékmennyiségek sterilre szűréséhez. Az üzemi 

méretű berendezésekben számos keretbe foglalt membránt helyeznek el párhuzamosan, egymástól 

néhány milliméteres távolságra. Az elrendezést keretekkel és közbeillesztett műanyag távtartó 

hálókkal rögzítik. A közdarabok mintázata és bordáinak kialakítása szabja meg az áramlási képet, 

amely befolyásolja a polarizációs jelenségek kialakulását. A membránelemek összekötése a klasszikus 

keretes szűrőprés felépítéséhez hasonlóan valósul meg. A sűrűn egymásra helyezett membránok révén 

nagy szűrőfelületet lehet elhelyezni egységnyi térfogatban. 
 

 

4.3.6.3.1. ábra: Keretes síkmembránok 

 

4.3.6.3.2. ábra: Keretes membránszűrő (katalógusfotó)  

Tovább növelhető a beépített felület, ha a síkmembránt harmonikaszerűen hajtogatják. 

A lapok közötti szűk térben az áramlás lamináris, turbulens áramlást létrehozni gyakorlatilag 

lehetetlen. A polarizációs jelenségek hatását éppen az áramló rétegek vékonysága csökkenti, a szűk 

térben csak vékony diffúziós határréteg tud kialakulni, így rövid lesz a diffúziós úthossz. 

Ezek a rendszerek eltömődésre hajlamosak, csak kis szárazanyag-terheléssel használhatók. 



4. Koncentráló műveletek 137 

© Pécs Miklós, BME www.tankonyvtar.hu  

Előny, hogy a membrán sérülése esetén csak egy, viszonylag kis felületű lapot kell kivenni, kicserélni, 

a többi elem tovább használható. 

Spirálmodulok: Voltaképpen a lapmembrán-konstrukcióból származtathatók olyan módon, hogy a 

síkmembránnál alkalmazott szendvicsszerkezetet (membrán, elvezető réteg, membrán, távtartó réteg) 

egy csőre feltekercselik. A két lapmembránból kialakított „zsák” vagy „boríték” külső felületén 

áramlik a feladott folyadék, a tekercs tengelyével párhuzamosan; a belsejébe behatoló permeátumot a 

beépített réteg spirális úton a központi csőbe vezeti. A lapok között kialakulón áramlási kép hasonló az 

előbb tárgyalthoz. A tekercselésnél jelentős mechanikai feszültségek lépnek fel, ezért ellenálló 

anyagokat kell választani. Az egységnyi térfogatba beépíthető szűrőfelület még nagyobb, mint a 

lapmembránmoduloknál. A szűrési paraméterek is kedvezők, az egyedüli hátrány, hogy sérülés, 

membránszakadás esetén az egész modult, a beépített több négyzetméternyi aktív felülettel ki kell 

cserélni. 
 

 

4.3.6.3.3. ábra: Spirálmodul belső felépítése 

A modulok másik nagy csoportja cső alakú membránokat tartalmaz, ezek átmérőjük szerint 

csoportosíthatók. 

Csőmembránok: A legnagyobb átmérőjűek, belméretük jellemzően 12–25 mm (0,5–1 inch). 

Léteznek belső és külső merevítésűek, az alkalmazott nyomás iránya szerint. Az előbbieknél már a 

gyártásnál a támasztóréteg felületére viszik fel a membrán anyagát, az utóbbiaknál a kész, húzott 

membráncsőre tekercselnek fel üvegszálas erősítést. A modulok felépítése a csőköteges hőcserélőre 

emlékeztet, az egy modulba épített csövek száma 6–20 között változik. A csőszerű kiképzés nagy 

előnye, hogy a membrán felületén turbulens áramlást is létre lehet hozni, ezáltal minimalizálhatók a 

felületi polarizációs jelenségek. A csövek tisztítása is egyszerű, hátrány viszont a nagy helyigény. 
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4.3.6.3.4. ábra: Csőmembránok elrendezése 

 

 

4.3.6.3.5. ábra: Csőmembránmodul – analóg a csőköteges hőcserélővel 

Üregesszál- (hollow fiber) membránok: A fajlagos felület a méret csökkentésével növelhető, azaz 

vékonyabb csöveknél nagyobb. Így jutunk el az üreges szálakhoz, amelyek belső átmérője csak 0,5–

1,5 mm, a cső makarónira vagy szívószálra emlékeztet. A falvastagság 100–200 mikrométer, a fal 

általában nem tartalmaz külön mechanikai hordozóréteget. A membrán anyaga és az extrudálás 

technológiája biztosítja a megfelelő szilárdságot. A szál maga hajlékony, mint egy gumicső, de a két 

végpontja be van fogva, így nem mozdulhat/hajolhat el a modulon belül. A szálak kissé szabálytalan 

rögzítését (ragasztását) szemlélteti a 4.3.6.3.6. ábra. 

 

4.3.6.3.6. ábra: Szétszerelt üregesszál-ultraszűrő modul 
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Egy modulba akár több száz szálat kötegelnek párhuzamosan, így a szűrőfelület/térfogat arány 

igen kedvező. 

Néhány membránmodult videón is bemutatunk. 

 

4.3.6.3.1. videó: Membránmodulok 

 

4.3.6.3.7. ábra: Nagyméretű üregesszál modulok sejtek kiszűrésére 

Mikrokapilláris membránok: Készülnek hajszálvékony csőmembránok is, ezek jellemző belső 

átmérője 5–20 mikrométer, falvastagsága 10 mikrométer körüli. Egy modulba akár több tízezer vagy 

akár millió kapillárist is beépítenek. Mivel belsejükben a nyomásesés nagy, az áramlási sebesség kicsi, 

emiatt csak speciális célokra alkalmazzák ezeket. Ilyenek pl. a műveseállomások dializáló moduljai. A 

kapillárisok mesterséges „hajszálerekként” működnek, a folyamat hajtóereje a koncentrációkülönbség 

és nem az üzemi nyomás. 

 

Gyártanak még sokféle, a fenti csoportosításba be nem sorolható modult is. Ezek közül érdemes 

megemlíteni a kerámiamodulokat. Ezek egy szinterezett kerámiahasábból állnak, amelyben 

párhuzamosan csőszerű, hengeres vagy szögletes járatok futnak. Az elválasztás a járatok belső 

felületén kialakított vékony, szűkebb pórusú kerámiarétegen történik. A makropórusos testet durvább 

szemcséjű porból, az elválasztást végző aktív réteget nagyon finomra őrölt porból alakítják ki 

(4.3.6.3.8. ábra). A permeátum a kerámiatest pórusaiban vándorolva a hasáb külső felületén jelenik 

meg. 
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4.3.6.3.8. ábra: Kerámiamodul aktív és hordozó rétege 

 

4.3.6.3.9. ábra: Szinterezett nikkelmembrán elektronmikroszkópos képe 

A szinterezett kerámiahasábokat (4.3.6.3.10. ábra) rozsdamentes acélból készült házba szerelik, ez 

hordozza a be- és kivezető csonkokat és ez gyűjti össze a kerámia felületén megjelenő permeátumot 

(4.3.6.3.11. ábra).  
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4.3.6.3.10. ábra: Kerámia membrántestek (katalógusfotó) 

 

4.3.6.3.11. ábra: Házba épített kerámia membránszűrők (katalógusfotó) 

4.3.7. Üzemközi membránvizsgálat. Buborékpont meghatározása 

A membránok tárgyalt jellemzőit (pórusméret, vágási görbe, vízérték) általában a gyártó vizsgálja meg 

és adatait a katalógusokban vagy a szállított tétellel együtt közli. A felhasználót elsősorban az érdekli, 

hogy a használt membrán képes-e még hozni a kezdeti adatokat vagy technológiai módosításra, esetleg 

cserére van szükség. Az ilyen jellegű üzemközi vizsgálatok két paraméterre szoktak kiterjedni: – a 

vízértékre és – a sérülésekre (integritásvizsgálat). 
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A technológiai paraméterek hatásának vizsgálata során tárgyaltuk, hogy a membrán használata 

során öregszik, tulajdonságai romlanak. A legnagyobb mérvű változások az első félórában észlelhetők, 

azután a paraméterek viszonylag állandósulnak. A membrán vízértékében irreverzibilis változásokat 

okoz a fehérjék adszorpciója. Már viszonylag rövid kontaktus fehérjeoldatokkal jelentős csökkenést 

eredményez a fluxusban. Ennek vizsgálata azonban egyszerű köbözéssel megoldható, nem is 

tárgyaljuk részletesen. 

 

A membránok épségének vizsgálatára alakították ki az ún. buborékpont-meghatározást. A módszer 

elsősorban hidrofil, mikropórusos membránoknál használható, de víz helyett izopropanolos 

nedvesítéssel alkalmazási köre szélesíthető. A vizsgálat alapelve az, hogy ha egy telt kapillárisból 

gáznyomással szorítjuk ki a folyadékfázist, a nyomás és a kapilláris átmérője fordítottan arányos 

egymással. Az összefüggés jól értelmezhető a felületi feszültséggel (4.3.7.1. ábra). 

 

4.3.7.1. ábra: A gáz-folyadék határfelület kapillárisban 

Az erőegyensúly: 

nyomóerő = felületi feszültség ereje 
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Ebből: 
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ahol plevegő  – a ráadott nyomás 

  d  – pórusátmérő 

γ  – a folyadék felületi feszültsége 

  α  – nedvesítési szög. 

Ebből az következik, hogy ha fokozatosan növeljük a gáz nyomását, akkor elsőként a legnagyobb 

átmérőjű pórusból szorul ki a folyadék, tehát az áttörési nyomás (buborékpont) jellemző a legnagyobb 

pórus méretére. Ennek segítségével vizsgálhatjuk az ép membrán póruseloszlását, illetve az esetleges 

hibák, sérülések jelenlétét. A mérés gyakorlati kivitelezésénél az áthatoló gáz térfogatáramát 

vizsgálják a nyomás függvényében (4.3.7.2. ábra). 
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4.3.7.2. ábra: A buborékpont meghatározás térfogatáram-görbéje  

A gáz térfogatárama kis nyomásoknál sem nulla, mivel egy lassú diffúziós transzport működik. Ez 

adja a görbe alsó, lineáris szakaszát. Ennek meredeksége nem függ a pórusmérettől, csak a membrán 

felületétől. A buborékpontban a görbe törést mutat, hirtelen emelkedni kezd, ez már tényleges áramlás 

egy kapillárison keresztül, amit a Hagen–Poiseuille-egyenlettel írhatunk le. 

A buborékpont-meghatározást elsősorban olyan technológiáknál használják rendszeresen, ahol 

minimális mennyiségű áteresztett szennyezés sem engedhető meg (pl. gyógyszeripar, steril szűrések 

stb.). 

4.3.8. Számpélda a membránműveletek anyagmérlegeihez 

1. példa. 1000 liter 4%-os fehérjeoldatot ultraszűréssel koncentrálnak olyan módon, hogy 800 l 

permeátum keletkezik. A membrán visszatartása az adott fehérjére teljes. 

A) Mennyi a koncentrációs faktor értéke? 

B) Mekkora lesz a koncentráció a retentátban? 

C) Hogyan alakulnak a koncentrációviszonyok, ha a fenti oldat 1%-nyi sót is tartalmaz? 

 

1. megoldás. 

A) A koncentrációs faktor: 

 0

R

V 1000 l
CF 5

V 200 l
     

B) Teljes retenció esetén a  értéke 1, a sűrítmény koncentrációja pedig 

 R 0
1c c CF 4% 5 20 %    .  

C) A só akadálytalanul halad át a membránon (só= 0), a sókoncentráció tehát nem változik. 

 R 0c c CF 1% 5 1%0      

A koncentrációk aránya az ultraszűrés megkezdése előtt 

 
fehérje

só

c 4%
4

c 1%
    

befejezése után: 

 
fehérje

só

c 20%
20

c 1%
    

Azaz a koncentrálás mellett jelentős mértékű tisztítás is megvalósult. 
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4.4. Kicsapás, kristályosítás 

A koncentráló műveleteknél a víz eltávolításának bevált módja, hogy a célterméket átvisszük egy 

másik fázisba. Ha az oldatot túltelítetté tesszük, akkor az oldott anyag szilárd fázisként kiválik, 

elkülöníthető lesz az oldószertől és az oldott szennyezésektől (anyalúg). Ha a kivált szilárd anyag 

rendezett, kristályos szerkezetű, akkor kristályosításról, ha pedig amorf, rendezetlen szerkezetű, akkor 

csapadékképzésről beszélünk. A két művelet leírása nagyon hasonlít egymásra, helyük a feldolgozási 

műveletsorban mégis különböző. A csapadékképzést inkább a koncentráló műveletek közé soroljuk 

be, mert a víztől való elválasztásra alkalmas. A kristályosítás során viszont jelentős mértékű tisztítás is 

végbemegy, ezért sokkal inkább a végtisztítás fázisába illeszkedik. A különbség oka az, hogy a kiváló 

csapadék a maga rendezetlen szerkezetével sok szennyezést köt meg és visz magával, de kristályosítás 

során az épülő kristályrácsba csak egyféle, azonos molekulák épülhetnek be. A hibátlan rácsú 

egykristály gyakorlatilag szennyezésmentes, homogén anyag. A kristályok csak zárványaikban, illetve 

felületükön hordoznak szennyezéseket. Ez utóbbi a kristályok mosásával csökkenthető.  

Különbség van a túltelítés létrehozásának módjában is. A kristályosításnál túlnyomórészt bepárlás 

utáni hűtést alkalmazzák, a kicsapásnál viszont ez ritka. Sokkal inkább valamilyen anyag (kicsapószer) 

hozzáadásával érik el az oldhatóság csökkenését. Az oldhatóság csökkentésének kézenfekvő módja az 

oldószer (adott esetben vizes közeg) polaritásának megváltoztatása. A poláris molekulák a poláris 

oldószerekben oldódnak jól, az apoláris jellegűek inkább az apoláris folyadékokban (ld. Extrakció). A 

víz önmagában egy nagyon poláris oldószer, de polaritása mindkét irányban változtatható. Szerves 

oldószerek (alkoholok, aceton) hozzáadásával csökkenthető, sók beoldásával növelhető (ld. vizes 

kétfázisú extrakció). 

Mindkét művelethez kapcsolódik a szilárd fázis kiválása után egy fázis-szétválasztási lépés. A 

kivált anyagot a már tárgyalt szilárd-folyadék elválasztási műveletek (szűrés, ülepítés, centrifugálás) 

egyikével különítjük el az anyalúgtól.  

A két műveletet hasonlóságuk miatt egymás mellett, egy alfejezetben tárgyaljuk. Ezzel némiképp 

megtörjük a tananyag felépítésének logikáját, amely a feldolgozási műveletsor egymásra épülését 

követi, de így ez az anyagrész könnyebben érthető és tanulható, mintha elkülönítve, egymástól távoli 

alfejezetekben kerülne kifejtésre. 

4.4.1. Csapadékképzés 

Amorf csapadékot általában a makromolekulák (fehérjék, poliszacharidok), illetve erősen apoláris 

anyagok (pl. szteroidok) képeznek, a kis molekulákat könnyebb kristályosodásra bírni.  

A kicsapódást létrehozhatjuk: 

– az oldószer polaritásának megváltoztatásával (kisózás, oldószeres kicsapás) 

– a hőmérséklet megváltoztatásával (emelésével vagy csökkentésével). 

 

A csapadékképzésnél gyakran fellépő probléma, hogy a csapadékba vitt anyag nem oldható vissza, 

illetve elveszíti a biológiai aktivitását. Ezt a művelet kidolgozásánál, fejlesztésénél és lépték-

növelésénél minden lépésben ellenőrizni kell.  

4.4.1.1.  A pH hatása 

A kicsapásra kerülő anyagok között külön figyelmet érdemelnek a fehérjék, illetve más, ionos 

természetű molekulák. Ezek töltését, illetve disszociációját jelentősen befolyásolja a közeg pH-ja. A 

csapadék kialakításánál az a cél, hogy az oldott molekulákat összetapasszuk, szilárd fázisba 

tömörítsük. A töltéssel rendelkező molekulák viszont azonos töltésük miatt taszítják egymást, így 

nehéz ezeket érintkeztetni. Ha sikerül megszüntetni a töltést, akkor a molekulák találkozása gyakran 

végbemegy, a kiválás folyamata megindul, illetve felgyorsul. A töltés csökkentésére alkalmas módszer 

a pH megváltoztatása. 

Gyenge savak és gyenge bázisok esetében a disszociáció visszaszorítása erős savval illetve 

bázissal az ionos jelleg megszűnését okozza – ahogy ezt az Extrakció fejezetben levezettük. Az 

ikerionos molekuláknál más a helyzet. Ezek több, ellentétes töltésű ionizálható csoportot tartalmaznak. 

A fehérjéknél például ionos jellegű a karbonsav- és amino-láncvég szabad csoportja, illetve az 

aminosavak oldalláncain található savas (Asp, Glu) és bázikus (Lys, Arg, His) funkciós csoportok. 
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Savas közegben a bázikus csoportok nitrogénjei protonálódnak, kationossá válnak, míg a karbonsav 

csoportok disszociációja visszaszorul, negatív töltésük megszűnik. A fehérje eredő töltése pozitív lesz. 

Magas pH-értékeknél, lúgos közegben fordított folyamat játszódik le. Az aminocsoportok elvesztik 

protonjukat, ezzel pozitív töltésüket, a savas csoportok viszont disszociálnak, és anionos formába 

mennek át. A molekula össztöltése negatívvá válik. A két szélsőség között folyamatos az átmenet, és 

létezik egy olyan pH-érték, ahol a fehérjemolekula eredő töltése éppen nulla. Ez nem azt jelenti, hogy 

minden atomcsoport elvesztette a töltését, hanem a jelenlévő pozitív és negatív töltések éppen 

kiegyenlítik egymást. Ezt a pH-értéket nevezzük az adott fehérje izoelektromos pontjának (4.4.1.1.1. 

ábra). Az egyes fehérjék izoelektromos pH-ja különböző, az adott anyagra jellemző érték. 

 

4.4.1.1.1. ábra: A fehérjék töltése a pH függvényében 

A töltés megszűnése a fehérjemolekulák közötti taszítóerők megszűnését is jelenti. Könnyebb a 

molekulákat összehozni, összetapasztani, csapadékot képezni. Emellett az ionos csoportok eltűnése a 

töltések köré rakódó hidrátburok eltűnését is jelenti. Hidrátburok nélkül pedig a fehérjék oldhatósága 

csökken. Általános jelenség, hogy a fehérjék oldhatósága az izoelektromos ponton minimális 

(4.4.1.1.2. ábra). 

 

4.4.1.1.2. ábra: Fehérje oldhatósága a pH függvényében 

Mindebből az következik, hogy bármelyik kicsapási módszert is válasszuk ki a később felsoroltak 

közül, a pH-értéket célszerű az izoelektromos pontra állítani, ekkor lehet a legkevesebb kicsapószerrel 

a fehérjéket a leghatékonyabban leválasztani. 

4.4.1.2. Oldószeres kicsapás 

Vizes oldathoz elegyedő szerves oldószert (alkohol, aceton), esetleg poli-etilénglikolt (PEG) adva, az 

oldószer polaritása csökken. A jelen lévő fehérjék közül az apolárisabb molekulák oldhatósága javul, a 
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poláris jellegűeké viszont romlik, ezek kicsapódására számíthatunk. Fokozatos oldószeradagolás 

esetén az egyes fehérjék polaritási sorrendben válnak le, ezzel elválasztásuk is megvalósítható.  

Az oldószer-víz elegyítés fordított irányban is végrehajtható. Szteroidok, vagy egyes rosszul 

oldódó antibiotikumok alkoholos oldatából víz hozzáadásával le lehet választani az oldott anyagokat. 

Az oldószeres kicsapás során célszerű szem előtt tartani néhány alapelvet. 

Célszerű a műveletet alacsony hőmérsékleten végezni, mert: 

– alacsonyabb hőmérsékleten kisebb az oldhatóság, ezáltal több anyag választható le 

– hidegen lelassulnak a bomlási reakciók, kisebb a denaturálódás mértéke. 

A hőmérsékletet akár 0 C alá is csökkenthetjük, mert az oldószer-víz elegyek fagyáspontja 

alacsonyabb, mint a vízé. 

Célszerű az ionerősséget alacsony értéken (0,05–0,20) tartani. Az oldott sók ugyanis növelik az 

oldat polaritását, azaz pont ellentétes hatást fejtenek ki, mint az oldószeradagolás. Valamennyi sóra 

szükség van a pufferhatás miatt, hiszen be kell állítani az izoelektromos pH-t, de a puffer molaritását 

lehetőleg kis értékre állítsuk be. 

A többkomponensű fehérjeoldatok nem viselkednek ideális oldatokként, a molekulák között 

kölcsönhatások lépnek fel. A legegyszerűbb modell szerint a fehérjemolekulák versengenek egymással 

a hidrátburokért, ezáltal csökkentik egymás oldhatóságát 

Az oldószeres fehérje kicsapásra klasszikus ipari léptékű példa a vérplazma-fehérjék Cohn-féle 

hideg etanolos frakcionálása (1946). A véradóktól begyűjtött vér sejtmentesített felülúszóját dolgozták 

fel, az alkoholtartalom és a pH lépcsős változtatásával választották szét a vér fehérjéit. A pH-t 4,8 és 

7,2 között, az etanol koncentrációt pedig 8–40% között változtatták, az anyagot mindvégig -2 és  

-10 °C között tartották. Az eredeti hideg etanolos eljárást többen továbbfejlesztették (4.4.1.2.1. ábra), 

de a csapadékképzési lépések egy részét csak évtizedekkel később, a kromatográfiás eljárások töké-

letesítése váltotta ki. 

 

4.4.1.2.1. ábra: Etanolos vérplazma frakcionálási eljárások 
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4.4.1.2.1. táblázat: A Cohn-frakciók adatai 

Frakció 
Etanol  

% 
pH Kicsapott fehérjék 

I 8 7,2 Fibrinogén, Faktor VIII, Fibronectin, Komplement komponensek  

II-III 25 6,9 IgG, IgA, IgM, Faktor II, VII, IX, X, globulinok  

IV-1 18 5,2 α- és β-globulinok, AT-III, α1-antitrypsin, IgM 

IV-4 40 5,8 α- és β-globulinok, transferrin, ceruloplasmin, haptoglobin 

V 40 4,8 Albumin (α- és β-globulinok)  

 

A Cohn-frakcionálás során mindjárt az első frakcióban megjelenik a VIII. faktor, a véralvadáshoz 

nélkülözhetetlen fehérje, amelynek hiánya az örökletes vérzékenységek nyolcvan százalékát okozza. 

Ezek a páciensek a normális véralvadás fenntartása érdekében hetente VIII factor injekcióra szorulnak. 

Az ötödik, utolsó frakcióban jelenik meg legnagyobb tömegű komponens, a humán szérum albumin. 

Ez a fehérje felelős a vér ozmotikus egyensúlyáért, pufferoló hatása is van, vérveszteség esetén ennek 

a komponensnek a pótlása a legfontosabb. 

 

Az etanolos frakcionálásnak több, még ma is értékelhető előnye van más eljárásokkal szemben: 

– egyszerű, olcsó anyagok és berendezések szükségesek (puffer, alkohol, hűtőköpenyes tartályok) 

– sokszorosan ellenőrzött, elfogadott eljárás (1946 óta használják) 

– léptéknövelhető ( a legnagyobb üzem egy tételben 2500 liter vérplazmát dolgoz fel) 

– a folytonosítás nehezen valósítható meg a csapadékok centrifugálásának ciklikus művelete miatt 

– a befertőződés veszélye kicsi a jelenlévő alkohol és az alacsony hőmérséklet miatt. 

 

Ne hallgassuk el ugyanakkor a hátrányokat és nehézségeket sem: 

–  nagy mennyiségű nagytisztaságú alkoholt használ fel, ennek regenerálása és tisztítása sok 

energiát igényel 

–  az alkohol hatására a fehérjék egy része denaturálódik, a csapadékból nem lehet visszaoldani, 

emiatt egyes anyagokra rossz a kihozatal 

–  az előállított termékekben nyomokban sem maradhat alkohol, el kell távolítani. Ez külön 

műveletet jelent (liofilizálás, bepárlás (nagy vákuumban, esetleg filmbepárlóval), ultraszűrés, 

gélkromatográfia) 

–  a folyamat minden berendezését (tartályok, centrifugák) folyamatosan hűteni kell, ez nagy 

energiaráfordítást igényel. 

4.4.1.3.  Kicsapás sóadagolással (kisózás) 

A fehérjék kicsapása, illetve frakcionált kicsapása régóta ismert, klasszikus elválasztási művelet. A 

tömény sóoldatokban egyes fehérjék rosszabbul oldódnak, mint a vízben, és a sókoncentráció 

növelésével kicsapódnak.  

A kisózás folyamatának leírására többféle megközelítést is kidolgoztak. Mindegyik modell 

összhangba hozható kísérleti eredményekkel, használható kvantitatív leírásra. Ezek közül hármat 

mutatunk be röviden. 
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–  Az oldószer polaritásának növekedése csökkenti az apoláris fehérjék oldhatóságát. A 

mechanizmus ellentétes az oldószeres kicsapással, ahol a polaritás csökkent és a poláris 

fehérjék csapódtak ki. A polaritás növekedése az ionerősséggel hozható kapcsolatba. 

–  A hidrátburok elvonása csökkenti a fehérjék oldhatóságát. A hozzáadott sók ionjai nagy felületi 

töltéssűrűségük révén sok vízmolekulából álló hidrátburkot vonzanak maguk köré, ezzel a 

fehérjék hidratáltsága csökken, ami az oldhatóság csökkenésével jár. Ennél a modellnél az 

ionok anyagi minőségét is számításba kell venni, nem elegendő az eredő ionerősség. 

–  A fehérjék ionpárokat képeznek a só ionjaival. A kationos csoportok a só anionjával, a 

karbonsavcsoportok pedig a sók kationjával. Ennek az ionpárkomplexnek a képződése és 

disszociációja egy egyensúlyi kémiai reakció, amelyre formálisan felírható egy oldhatósági 

szorzat: 

 K = [fehérje][NH4]
n[SO4]

m,  

ahol n és 2m sztöchiometriailag a fehérje ionizálható csoportjainak számát jelentik. A sóionok 

koncentrációjának növekedésével a szorzat értéke csak úgy maradhat állandó, ha az oldott fehérje 

koncentrációja csökken, azaz a fehérje kicsapódik. 

 

A fehérjék oldhatóságának változása a sókoncentráció függvényében nem mindig mutat monoton 

csökkenést. Sok fehérje ionmentes vízben rosszabbul oldódik, mint híg sóoldatban (globulinok 

oldhatósági kategóriája). Ezeknél a sók ionjainak megjelenésével az oldhatóság javul, mert az ionok 

rákötődnek a fehérjemolekula egyes pontjaira, ezzel javítják a hidratáltságot, vele az oldhatóságot. Ezt 

a jelenséget nevezik „besózásnak”, azaz só hatására történő oldatba vitelnek, ami éppen ellentéte 

kisózás folyamatának. A sókoncentráció további növelésével aztán az oldhatóság csökken, a kisózás a 

többi fehérjéhez hasonlóan bekövetkezik (4.4.1.3.1. ábra). 

 

4.4.1.3.1. ábra: Besózás és kisózás jelensége 

A kisózási lépés tervezése és megvalósítása során célszerű szem előtt tartani néhány tapasztalati 

irányelvet.  

–  A só kiválasztásánál az egyes ionok kicsapási hatékonyságát a Hofmeister-sorban elfoglalt 

helyük alapján hasonlíthatjuk össze.  

–  Ipari léptékben a nagy sómennyiségek miatt vegyük figyelembe a sók árát. Lehet, hogy az 

olcsóbb sóból többre van szükség, de mégis gazdaságosabb. 

–  Vizsgáljuk meg a sóoldat és a csapadék sűrűségkülönbségét. A csapadék centrifugálását 

megnehezítheti, ha kicsi a sűrűségkülönbség. 

–  A só hozzáadásánál törekedjünk a térfogatnövekedés minimalizálására. Ha túlságosan híg 

oldatban adjuk hozzá a sót, akkor nagyon felhígítjuk az oldatot, romlik a kicsapás hatékonysá-

ga. Logikus lenne, ha inkább szilárd sót adnánk a fehérjeoldathoz, de ennek az a veszélye, hogy 

a sókristályok felületén pillanatszerűen kialakul egy sóval telített folyadékfilm, és ebből a 
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telített oldatból a kívántnál több fehérje csapódik ki, ami beburkolja a sókristályt és ezzel meg-

akadályozza feloldódását. 

–  Kisózásnál a hasonló jellegű (polaritású) fehérjék közül előbb a nagyobb molekulák válnak ki, 

a kisebb móltömegűek tovább maradnak oldatban. 

A felsoroltakat figyelembe véve a leggyakoribb kicsapásra használt só az ammónium-szulfát. 

Olcsó, inert, jól disszociáló erős elektrolit, nagy ionerősséget ad. Egyes speciális célokra, elsősorban 

nukleinsavak kicsapására más anyagokat is használnak.  

Sztreptomicin: eredetileg antibiotikum, aminek támadáspontja a prokarióta riboszóma, ennek S12 

fehérjéjéhez kapcsolódva gátolja a fehérjeszintézist. Ennek megfelelően oldatban is a ribo-

nukleinsavhoz kapcsolódó fehérjéket csapja ki. 

Protamin: a spermában jelenlévő természetes DNS-kötő fehérje. Semlegesített protamin-szulfáttal 

mind a DNS, mind az RNS kicsapható az oldatból. Sokszor a nukleisav-kötő fehérjék is a csapadékba 

kerülnek.  

Poli-etilénimin: szintetikus, vízoldható, pozitív töltésű, bázikus polimer, amely ionos komplexet 

képez a savas karakterű molekulákkal, így a nukleinsavakkal is. Kicsapja ezeket, illetve a nukleo-

proteineket is. A kicsapáshoz sokszor meglepően kis koncentráció (0,1%) is elegendő. 

A fehérjék kisózással végrehajtott kicsapását a kollagén példáján mutatjuk be. A halbőrből 

extrahált kollagént kisózással tisztítjuk.  

 

4.4.1.3.1. videó: Kollagén kisózása 

A kb. 3%-os kollagénoldathoz telített nátrium-klorid oldatot adunk, amitől azonnal pelyhes fehér 

csapadék válik ki.  

4.4.1.4.  Kicsapás hővel 

A túltelítés létrehozásának klasszikus módja az oldat bepárlása, majd lehűtése. A melegen telített oldat 

lehűtve túltelítetté válik. Ez a biológiai anyagok hőérzékenysége miatt csak korlátozottan 

alkalmazható. Kis molekulájú biotermékek (aminosavak: lizin, treonin) feldolgozásánál használnak 

(vákuum)bepárlást, de a fehérjéknél a hődenaturálódás miatt ez nem járható út. Viszont éppen a 

hőbomlást kihasználva meg lehet szabadulni egyes szennyező fehérjéktől. Ez a szelektív denaturálás 

nem tartozik a szűkebb értelemben vett csapadékképzéshez, mivel itt nem a célterméket visszük át a 

csapadék fázisba, hanem egy szennyező komponenst inaktiválunk, sokszor anélkül, hogy kicsapódna 

az oldatból. Az eljárás lényegét egy példával világíthatjuk meg legjobban. 

Élesztősejtek feldolgozása után a preparátumban kétféle dehidrogenáz enzim (A és B) található, de 

csak az egyikre van szükségünk, a másik aktivitása zavarja a főtermék működését. Vizsgáljuk meg a 

két enzim inaktiválódásának kinetikáját! A denaturálódás monomolekuláris, azaz elsőrendű 

kinetikával leírható folyamat. A sebességi állandó hőmérsékletfüggése az Arrhénius-egyenlettel írható 

le. 
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Mérési adatok alapján számítsuk ki a két enzim reakciósebességi állandóit két hőmérsékleten, 20 

és 50 ºC-on (4.4.1.4.1. táblázat).  
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4.4.1.4.1. táblázat: A két enzim hődenaturálódásának kinetikai állandói 

 20 ºC-on 50 ºC-on 

kA = 5*1057 sec-1*exp(-380kJ/RT) 8,3*10-11 1,6*10-4 

kB = 4,2*1064 sec-1*exp(-415kJ/RT) 4*10-10 3,0*10-3 

 

Ennek birtokában már kiszámíthatjuk a maradék aktivitást (c/c0) például 10 perces hőkezelés után:  

4.4.1.4.2. táblázat: A két enzim maradék aktivitása 10 perces hőkezelés után 

 20 ºC-on 50 ºC-on 

A >0,999 0,91 

B >0,999 0,17 

 

Látható, hogy a k állandó értékében meglévő egy nagyságrendnyi különbség a bomlás mértékében 

megjelenik. Szobahőmérsékleten mindkét enzim stabil, de ötven fokon már a B enzim aktivitásából 

csak 17%-nyi maradt, amíg az A aktivitása alig csökkent, 91%-a megmaradt. Tehát ezzel a kinetikai 

művelettel a B enzim eliminálható az A mellől.  

4.4.1.5.  A precipitáció léptéknövelése 

A csapadékképzés műveletének reprodukálása, léptéknövelése nehéz problémát jelent, mert nem a 

készülék egészében, hanem lokálisan, a molekulák, részecskék felületén kell azonos feltételeket 

biztosítani (koncentrációk, túltelítés, anyagtranszportok). 

A precipitáció folyamata több szakaszra osztható, amelyek időben követik egymást, de párhuzamosan 

is lejátszódnak. Felsorolásszerűen az egyes lépések: 

 

1) Átkeveredés 

2) Gócképződés 

3) Gócnövekedés (diffúzió által limitált) 

4) Gócnövekedés (áramlás által limitált) 

5) Aggregáció 

6) Elválasztás. 

 

Ebben a sorrendben tekintjük át részletesebben is az egyes részfolyamatokat. 

 

Átkeveredés: A kicsapás kiváltása mindig valamilyen folyadék hozzáadásával történik. A 

hozzáadott kicsapószer elkeverése, homogenizálása sohasem pillanatszerű. Az eloszlatás sebessége 

kvantitatívan az átkeverési idővel jellemezhető, amely definíció szerint 
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ahol: l – a turbulens örvények átlagos mérete 

  D – diffúziós állandó. 

 

Az összefüggésben szereplő örvények mérete pedig a következőképpen számítható:   
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ahol: ρ – sűrűség    – viszkozitás 

P – teljesítmény   V – térfogat 

 


