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A. függelék - 

A.1. táblázat - JELÖLÉSJEGYZÉK 
 

Latin betűk:  

a Fajlagos felület, m2/m3 

A Felület, keresztmetszet, m2 

  Abszorpciós faktor 

B Betáplálás, mol/s 

ÁESz Átviteli egységszám 

ÁEM Átviteli egység magasság 

c Koncentráció, mol/m3 

D Diffúziós állandó, m2/s 

  Kolonna átmérője, m 

  Desztillátum, mol/s 

E Fázis árama, mol/s 

EEM Egyensúlyi egység magasság, m 

EESz Egyensúlyi egység szám 

f Folyadékviszony 

  Adszorbens zóna telítési foka 

f* Extrakció kinyerési foka 

F Fázisok száma 

  Folyadékáram, mol/s 

g Nehézségi gyorsulás, m/s2 

G Gibbs féle szabadentalpia, J 

  Gázáram, mol/s 

  Tömegáram, kg/s 

H Henry-állandó 

  Magasság, m 

  Moláris entalpia, J/mol 

  Kilúgozásnál a fokozatok közötti állandó 

j Komponens áramsűrűség, mol/m2s 

K Független komponensek száma 

  Anyagátbocsátási együttható 

  Szemcsés halmaz áteresztőképessége 

  Egyensúlyi állandó 

k Anyagátadási együttható 

L Hosszúság, mint alapmennyiség, m 

m Tömeg, g 

  Megoszlási hányados 

m Tömegáram, kg/s 

M Fenéktermék, mol/s 

  Momentum 

n Fokozatok száma, kaszkádszám 
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Latin betűk:  

N Mólszám, mol 

  Kaszkád elemszáma 

  Kapilláris szám 

  Mólarány 

N Komponensáram, mol/s 

p Nyomás, Pa 

Q Hőmennyiség, J 

R Egyetemes gázállandó, J/mol K 

  R fázis árama, mol/s 

  Refluxarány 

S Entrópia 

  Oldószeres fázis árama, mol/s 

  Maradék töltőlé 

Re Reynolds-szám 

Sz Szabadsági fokok száma 

t Idő, s 

T Hőmérséklet, K 

v Sebesség, m/s 

V Térfogat, m3 

V Térfogatáram, m3/s 

W Fluidum mennyisége az adszorbensen, kg 

x Móltört 

  Helykoordináta, m 

X Mólarányban kifejezett koncentráció 

y Móltört 

  Helykoordináta, m 

Y Mólarányban kifejezett koncentráció 

z Helykoordináta, m 

  Filmvastagság, m 

Z Magasság, m 

    

Görög betűk:  

α Relatív illékonyság 

ε Turbulens diffúzivitási állandó, m2/s 

η Fokozathatásfok 

µ Kémiai potenciál, J/mol 

ρ Sűrűség, kg/m3 

σ Folyadék felületi feszültsége, N/m, 

τ Idő, s 

    

Alsó indexek:  

D Desztillátum 

f Folyadékoldali koncentrációval kifejezett 
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Latin betűk:  

F Folyadékfázis 

g Gázoldali koncentrációval kifejezett 

G Gázfázis 

i Komponens 

M Fenéktermék 

max Maximum 

min Minimum 

ö Összes 

s Nem diffundáló 

S Egyensúlyi 

x Helykoordináta 

  Folyadékoldali koncentrációval kifejezett 

y Helykoordináta 

  Gázoldali koncentrációval kifejezett 

z Helykoordináta 

    

Felső indexek:  

* Határfelület 

  Egyensúlyi érték 

0 Tiszta komponensre vonatkoztatott 

α Fázis 

β Fázis 
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1. fejezet - Anyagátadási 
alapfogalmak 

A környezetben és a környezetvédelemben végbemenő transzportfolyamatok jelentős része kapcsolatban van a 

diffúzióval. Ezekben a műveletekben anyag megy át az egyik fázisból a másik fázisba, az egymással érintkező, 

fázisok közötti határfelületen keresztül. Ezeket a műveleteket anyagátbocsátási vagy diffúziós műveleteknek 

nevezzük. A diffúziós műveleteknél egy anyagnak egy másikba való áthaladása a fázishatáron keresztül, 

rendszerint molekuláris méretekben történik. Amikor például víz párolog egy tóból, a vízfelszín fölött áramló 

levegőbe vízgőzmolekulák diffundálnak a felszínen elhelyezkedő gázmolekulákon keresztül a levegő 

főtömegébe, ahonnét diffúzióval vagy magával a levegőárammal távoznak. A széntüzelésű erőművekben a szén 

kéntartalma kéndioxiddá ég el, amit környezetvédelmi okok miatt sem engedhetünk a környezetbe, hanem 

valamilyen diffúziós módszerrel, például abszorpcióval el kell távolítani. A diffúziós műveletek 

megvalósíthatók elegyedő fázisok között is, ha például a két fázist féligáteresztő membránnal választjuk el 

egymástól. Ezeket a műveleteket membránműveleteknek nevezzük. 

1. 1.1. A diffúziós műveletek osztályozása 

A diffúziós műveletek szilárd-, folyadék- és gáz halmazállapotú fázisok között mehet végbe. A három 

halmazállapotból hat érintkeztetési lehetőség vezethető le: gáz-gáz, gáz-folyadék, gáz-szilárd, folyadék-

folyadék, folyadék-szilárd és szilárd-szilárd.Gáz-gáz rendszer a gyakorlatban nem valósítható meg, mivel a 

gázok egymással korlátlanul elegyednek. 

1.1. 1.1.1. Gáz-folyadék rendszerek 

A gáz-folyadék rendszereknél az oldatok minden komponense nincsen jelen mérhető mennyiségben a gáz- és a 

folyadékfázisban. Ha a folyadékfázis tiszta, azaz egykomponensű folyadék, míg a gáz két- vagy 

többkomponensű, a művelet neve a diffúzió irányától függően nedvesítés vagy nedvesség-elvonás. Például ha 

száraz levegőt vízzel hozunk érintkezésbe, a víz egy része el fog párologni a levegőbe, a levegő páratartalma 

megnő. Megfordítva, nagyon nedves levegő érintkeztetése tiszta vízzel, a levegőben levő nedvesség egy 

részének lecsapódását eredményezheti, így nedvesség elvonása történik levegőből. Mindkét esetben a vízben 

oldott levegő mennyisége viszonylag kicsi, és gyakorlati szempontból feltételezhető, hogy csak a vízgőz 

diffundál egyik fázisból a másikba. Lehetséges olyan eset is, amelyben mindkét fázis oldat, de csak egy közös 

komponensük van, amely megoszlik a két fázis között. Ha például sósav és levegő elegye vízzel érintkezik, a 

sósav nagy mennyiségben oldódik a vízben, míg a levegő oldódása viszonylag kismértékű, ilyen módon a 

levegő-sósav elegy szétválasztható. Ennek a műveletnek a neve gázabszorpció. A fordított esetben viszont, ha 

tiszta levegőt hozunk érintkezésbe sósav vizes oldatával, a sósav egy része kilép a folyadékfázisból a gázfázisba. 

Ez a művelet a deszorpció. A felsorolás kedvéért megemlíthetjük azt az esetet, amelyben a gázfázis 

egykomponensű és a folyadékfázis tartalmazza az összes komponenseket. Ilyen eset egy vizes sóoldat bepárlása. 

Itt a gázfázis csak vízgőzt tartalmaz, mivel a só gyakorlatilag nem illékony. Ennek a műveletnek a lefolyása nem 

függ a koncentrációgradienstől, csak a forrásban levő oldatnak átadott hőmennyiségtől, így nem tekinthetjük 

diffúziós műveletnek. 

1.2. 1.1.2. Gőz-folyadék rendszerek 

Ha a rendszer minden komponense mérhető mennyiségben fordul elő mindkét fázisban, és a műveletben a 

gőzfázis a folyadékfázisból keletkezik hő hozzávezetése útján, akkor a művelet neve desztilláció. Például 

alkohol és víz oldatát melegítéssel részben elpárologtatjuk, a keletkezett gőzfázis és a maradék folyadék is 

tartalmaz alkoholt is és vizet is, de egymástól és az eredeti oldattól is eltérő arányban. Ha a keletkezett gőzt és a 

maradék folyadékot fizikai úton szétválasztjuk, és a gőzt kondenzáltatjuk, két oldatot kapunk, amelyek közül az 

egyiknek magasabb, a másiknak alacsonyabb az alkoholtartalma. Ezen az úton az eredeti két komponenst 

bizonyos mértékig szétválasztottuk. Fordítva, ha egy kétkomponensű gőzelegyet részlegesen kondenzálunk, a 

keletkező folyadékfázis és a maradék gőz összetétele eltérő lesz. Mindkét esetben a két komponensnek a fázisok 

közötti kölcsönös diffúziója határozza meg a fázisok végleges összetételét. 

1.3. 1.1.3. Gáz-szilárd rendszerek 
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A gáz-szilárd rendszerek kategóriába tartozó műveleteket szintén célszerű az egyes fázisokban jelenlevő 

komponensek száma szerint osztályozni. Ha egy szilárd oldatot folyadékfázis közbejötte nélkül részlegesen 

elpárologtatunk, a keletkezett gőzfázis és a maradék szilárd fázis is tartalmazza az eredeti komponenseket, de 

különböző arányban. Ez a művelet a részleges szublimálás. Hasonlóan a desztilláláshoz, a végleges összetétel itt 

is a komponenseknek a fázisok közötti kölcsönös diffúziója útján áll be. Ezt a műveletet a gyakorlatban ritkán 

használják, mert a szilárd fázis kezelése ilyen feltételek mellett kényelmetlen. 

Valamennyi komponens általában nem lehet jelen mindkét fázisban. Ha egy illékony folyadékkal nedvesített 

szilárd anyag viszonylag száraz gázzal érintkezik, a folyadék a szilárd anyagból a gázfázisba diffundál. Ezt a 

műveletet lehet szárítás vagy deszorpció. Ilyen lehet a nedvesség eltávolítása száraz levegővel a leszűrt 

kristályos anyagból. Ebben az esetben a diffúzió a szilárd fázisból a gázfázisba irányul. Ha viszont a diffúzió az 

ellenkező irányba megy végbe a művelet neve adszorpció. Ha például vízgőz és levegő elegyét száraz 

szilikagéllel érintkeztetjük, a vízgőz a szilárd anyag felületére diffundál, ott megkötődik, és így a levegő 

megszárítható. Lehetséges olyan eset is, amelyben a gázelegy többkomponensű és a komponensek mindegyike 

adszorbeálódik egy szilárd anyagon, de különböző mértékben, akkor az elválasztást frakcionált adszorpciónak 

nevezzük. Például propán és propilén gázelegye aktív szénnel érintkezik, mindkét szénhidrogén adszorbeálódik, 

de különböző mértékben, és így a gázelegy szétválasztható. 

1.4. 1.1.4. Folyadék-folyadék rendszerek 

Két egymásban nem oldódó folyadékfázis érintkezésével járó szétválasztó műveleteket folyadék extrakciónak 

nevezzük. Egyszerű példa egy laboratóriumi gyakorlat, ahol vizes jódoldatot választótölcsérben 

széntetrakloriddal összerázzuk és utána a folyadékokat ülepedni hagyjuk. A széntetrakloridos fázisban nagy 

mennyiségű jódot találunk, amely a vizes fázisból ment át. A vízből egy kis mennyiség szintén oldódik a 

széntetrakloridban, és egy kevés széntetraklorid is oldódik a vízben, de ezek viszonylag nem számottevőek. A 

folyadék extrakció egy másik alkalmazása, amikor például ecetsav és aceton oldatát választjuk szét a víz és a 

széntetraklorid nem elegyedő keverékével történő extrakcióval. Ülepítés után mindkét folyadékfázisban találunk 

acetont és ecetsavat is, de különböző arányban. Ezt a műveletet frakcionált extrakciónak nevezzük. 

1.5. 1.1.5. Folyadék-szilárd rendszer 

Ha a folyadék és a szilárd fázis is valamennyi komponenst tartalmazza, csak különböző arányban, akkor a 

szétválasztás lehetséges a folyadék frakcionált kristályosításával is. A műveletet ritkán alkalmazzák, mert a 

szilárd fázis kezelése nehézkes és a diffúzió a szilárd fázisban lassú. Egy szilárd elegy egyik komponensének 

kioldása szelektív oldószerrel a kilúgzás, kioldás, vagy szilárd-folyadék extrakció. Példaként megemlíthetjük az 

arany kioldását érceiből cianid oldatokkal, vagy az olaj extrahálását olajos magvakból hexánnal. (A cianidot 

tartalmazó szennyvíz okozta a Tisza élővilágában bekövetkezett katasztrófát). Hasonló mindennapi példa a 

kávéfőzés vagy a tea készítése. A diffúzió természetesen a szilárd fázisból a folyadékfázisba irányul. Ha a 

diffúzió az ellenkező irányba megy végbe, a művelet neve adszorpció. Például a nyers cukoroldatból a 

szennyező színes anyagok eltávolíthatók, ha az oldatot aktív szénnel hozzuk érintkezésbe, szakzsargonban aktív 

szénnel derítjük. Ekkor a színezőanyagok a szilárd aktív szén felületén megkötődnek. Ha például szilárd 

anyagot oldott állapotban tartalmazó oldatból egykomponensű szilárd anyagot választunk le, akkor az 

elválasztási műveletet kristályosításnak nevezzük. A gyakorlatban ezt a folyamatot rendszerint úgy alkalmazzák, 

hogy a művelet eredménye főleg az átadott hőmennyiség függvénye, és maga a művelet csak indirekt módon 

függ a koncentrációgradienstől. A kristályosítás fordított művelete az oldás. Ebben a csoportban nem ismeretes 

az egykomponensű folyadékfázist tartalmazó művelet. 

Szilárd-szilárd rendszerek kategóriában nincs ipari szétválasztó művelet, mert a szilárd fázisok között a diffúzió 

sebessége rendkívül kicsi. 

2. 1.2. A szétválasztási módszer megválasztása 

Amikor a gyakorlatban oldatkomponensek szétválasztásának feladatával kerülünk szembe, általában a választási 

lehetőségeket a feldolgozandó anyagok sajátos fizikai tulajdonságai rendszerint korlátozzák, ennek ellenére 

majdnem mindig szükség van a több lehetséges eljárás közötti választásra. Célszerű előre áttekintenünk az 

előforduló választási lehetőségeinket. Néha azt kell eldönteni, hogy a tárgyalt diffúziós műveletek egyikét 

alkalmazzuk, vagy egy tisztán mechanikai szétválasztási módszert. Például egy ásvány kinyerése ércből 

lehetséges akár diffúziós eljárással, valamilyen oldószerrel történő kilúgzással, akár flotálással, tehát tisztán 

mechanikai eljárással. Növényi olajok növényi magvaktól sajtolással vagy oldószeres extrakcióval különíthetők 

el. Valamely gőz eltávolítható egy permanens gázzal képezett elegyéből mechanikai művelettel, például 
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kompresszióval, vagy diffúziós művelettel, például gázabszorpcióval. Néha a mechanikai és diffúziós 

műveleteket együtt alkalmazzák, különösen ha az első művelet eredménye nem kielégítő, mint a növényi olajok 

előállítása során, ahol a sajtolást kilúgozás követi. Jellemző, hogy a mechanikai módszerrel eltávolított anyagot 

a művelet végén tisztán kapjuk, míg a diffúziós módszerrel eltávolított anyagot valamilyen más anyaggal 

keverve. Az is gyakran előfordul, hogy egy szétválasztáshoz diffúziós művelet és kémiai reakció között kell 

választani. Például etanol-víz oldatokból a víz eltávolítható égetett mésszel történő reakciójával vagy speciális 

desztillációs eljárásokkal. A kénhidrogént más gázoktól el lehet különíteni folyékony oldószeres abszorpcióval 

vagy vasoxiddal történő reakcióval. A kémiai módszerek rendszerint elbontják az eltávolított anyagot, míg a 

diffúziós elválasztások után többnyire mód van, különösebb nehézség nélkül, a változatlan alakban való 

visszanyerésre. 

Előfordulhat az is, hogy több diffúziós művelet közül kell választani. Például oxigén- és nitrogéngáz elegye 

szétválasztható az oxigénnek aktívszenes szelektív adszorpciójával, abszorpcióval, desztillációval. Ecetsav-víz 

rendszer szétválasztható desztillációval, egy megfelelő oldószerrel való extrahálással vagy alkalmas 

adszorbensen adszorpcióval. A választás során a legfőbb szempont a költség, ezért rendszerint a legolcsóbb 

módszert szoktuk alkalmazni. Más tényezők is befolyásolhatják azonban a választásunkat. Néha kívánatos a 

legegyszerűbb módszer kiválasztása, jóllehet egyáltalán nem a legolcsóbb, de nem okoz különösebb problémát 

az eljárásban. Megfontolás tárgyát képezheti az is, hogy olyan módszert alkalmazzunk, amellyel korábban már 

jó tapasztalatokat szereztünk. A munkavédelem, a környezetvédelem és a gazdaságosság azonban mindig fő 

tényezők maradnak. 

3. 1.3. Az anyagátadási műveletek megvalósításának 
módjai 

A diffúziós műveletek megvalósításának van néhány jellemző módja. Ezektől a módoktól nagymértékben függ 

az elért szétválasztás és az alkalmazott berendezés típusa. A diffúziós műveletek legfontosabb jellemzője a 

fázisok áramlási állapota, ami lehet időben állandósult, más néven stacionárius vagy időben nem állandósult 

úgynevezett instacionárius. Mindezek alapján megkülönböztetünk szakaszos és folyamatos műveleteket. A 

folyamatos művelet a fázisok érintkezésének módja szerint lehet fokozatszerű vagy folytonos. 

3.1. 1.3.1. Szakaszos műveletek 

Az instacionárius vagy nem állandósult állapotú műveletekre jellemző, hogy a műveleti egységet alkotó 

készülékben az egyes fázisok koncentrációi időben változnak. A szakaszos folyamatban a koncentrációváltozás 

függvénye az időnek, de nem függvénye a helynek. A folyamat során a szétválasztandó anyagot egyszerre 

beadagolják a készülékbe, a szeparációs folyamat az idő függvényében lejátszódik, majd a szétválasztott 

anyagokat elvezetik a készülékből. A szakaszos művelet tehát három részfolyamatból áll, a beadagolás vagy 

sorzsírozás, az anyagátadás és az ürítés. Például egy szakaszos művelet az ismeretes laboratóriumi extrakciós 

eljárás, amelyben egy oldatot egy vele nem elegyedő oldószerrel választótölcsérben érintkeztetünk. Azért 

szakaszos a művelet, mert a folyadékok betöltése után az edénybe nem lép sem be, sem ki folyadék egészen 

addig, míg a művelet be nem fejeződik. Az extrakció folyamán az oldott anyag átdiffundál az anyaoldatból az 

oldószerbe, tehát mindkét fázis koncentrációja időben változik, és ha az érintkezés ideje elég hosszú, az 

egyensúly beáll. A lehetséges maximális koncentrációváltozás akkor következik be, amikor a fázisok egymással 

egyensúlyba jutottak. A gyakorlatban a művelet az egyensúly beállta előtt is megszakítható. A teljes műveletre 

azt mondhatjuk, hogy az egy fokozattal egyenértékű. Minden diffúziós művelet kivitelezhető ezzel az 

egyfokozatú általános módszerrel. 

A félfolyamatos műveletekben az egyik fázis áll, míg a másik folyamatosan átáramlik a rendszeren. Példaként 

felhozhatunk egy szárítót, amelybe egy bizonyos mennyiségű nedves szilárd anyagot helyezünk, a levegőáram 

pedig folyamatosan áramlik be és ki, és elszállítja az elpárolgott nedvességet. A nedvesség koncentrációja a 

szilárd anyagban és a távozó levegőben természetesen időben változik. Végül, ha elegendő idő áll rendelkezésre, 

az álló fázis egyensúlyba kerül a beáramló fázissal, és a művelet egy többfokozatú művelettel válik 

egyenértékűvé. Ilyen módon a maximális hatás érhető el. 

3.2. 1.3.2. Folyamatos műveletek 

A stacionárius vagy állandósult állapotú műveletek jellemzője, hogy a koncentrációk a rendszer bármely pontján 

időben nem változnak. Ez megköveteli, hogy valamennyi fázis folyamatosan és változatlan sebességgel 

áramoljon a rendszerbe és onnan ki, valamint az áramlási viszonyok a rendszerben állandóak legyenek. Ezeket a 
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műveleteket folyamatos műveleteknek nevezzük, és jellemző rájuk, hogy a folyamatban a koncentrációváltozás 

a hely függvényében változik, de független az időtől. A folyamatos műveleti egységeket csoportosíthatjuk 

aszerint, hogy milyen az egyes fázisok áramlási iránya. 

3.2.1. 1.3.2.1. Folyamatos műveleti egységek csoportosítása az áramlás iránya 
szerint 

A műveleti egységen belül, az egyes fázisok egymáshoz viszonyított áramlás iránya lehet egyen-, ellen- és 

keresztáramú. 

Egyenáram esetén a fázisok egyező irányban haladnak végig a készülékben, ugyanazon a helyen lépnek be és 

ki. A maximálisan elérhető változás a koncentrációk tekintetében megegyezik a szakaszos művelet 

eredményével. A hajtóerő a belépési ponttól a kilépési pontig fokozatosan csökken. Amennyiben a fázisok elég 

hosszú ideig érintkeznek, a kilépési pontban a hajtóerő elvben elérheti a nulla értéket, ami egyenáramú művelet 

esetében az egyensúly beálltát jelenti. A maximális koncentrációváltozás a kilépési pontban megfelel a kilépő 

fázisok egyensúlyának. A művelet csak egy fokozattal egyenértékű. 

Ellenáramban az érintkező fázisok egymással ellenkező irányban áramlanak a készülékben. Gázabszorpció 

esetén például a tisztítandó gáz alulról fölfelé áramlik a kolonnában, míg a mosófolyadék fentről lefelé áramlik. 

A hajtóerő a készülék hossza mentén lehet állandó, csökkenhet vagy akár nőhet is. A művelet több fokozattal 

lehet egyenértékű. 

Keresztáramban a fázisok áramlási iránya egymásra merőleges. Ilyen például egy keresztáramú folyadék 

extrakció, ahol a raffinátum és az oldószer áramlása keresztirányú. Mindhárom módszerrel azonos 

koncentrációváltozás érhető el akkor, ha a fázisok egyikének a koncentrációja nem változik, például ha tiszta 

gázt oldunk folyadékban. 

3.2.2. 1.3.2.2. Fokozatszerű és folytonos műveletek 

A folyamatos műveleti egységeket csoportosíthatjuk aszerint, hogy műveleti egységen belül a koncentrációt 

leíró függvény szakadásosan vagy folytonosan változik. Ezek alapján a folyamatos műveleti egységek lehetnek 

fokozatszerű- és folytonos műveletek. Ha két, egymással nem elegyedő fázist olyan módon érintkeztetünk, hogy 

a diffundáló komponensek megoszlása létrejöjjön, utána pedig a fázisokat mechanikailag szétválasztjuk, az 

egész műveletet egy fokozatból állónak, vagy egyfokozatúnak nevezzük. Példaként megemlíthetjük a már 

említett szakaszos laboratóriumi extrakciót egy választótölcsérben. Ez az extrakció folyamatosan is elvégezhető, 

ha több fokozatot állítunk be úgy, hogy a fázisokat ismételten mindegyik fokozatban egyszer összekeverjük és 

szétválasztjuk. Az egész többfokozatú berendezést kaszkádnak nevezzük. A fázisok haladási iránya a kaszkádon 

belül lehet egyen-, ellen- vagy keresztáramú. Az egyes fokozatok hatékonyságának mértéke az ideális vagy 

elméleti fokozat vagy elméleti tányér. Az elméleti fokozatra az jellemző, hogy az egyes fokozatokból kilépő 

fázisok egymással egyensúlyban vannak, tehát az érintkezési idő meghosszabbításával sem lehet további 

koncentrációváltozást elérni. Az egyes fokozatokban mennyire sikerült megközelíteni az egyensúlyt, a 

fokozathatásfok fejezi ki. 

A folytonos érintkezéssel a műveletekben a fázisok az egész berendezésben folytonos érintkezésben áramlanak, 

nincsen ismételt fizikai szétválasztás és összekeverés. Ezzel a módszerrel csak félfolyamatos vagy állandósult 

állapotú műveletek végezhetők. Az elérhető koncentrációváltozás széles tartományú, megfelelhet egy elméleti 

fokozatnál kisebbnek, vagy több elméleti fokozatnak is. A fázisok a készülék bármely adott helyén nincsenek 

egymással egyensúlyban, viszont ha a rendszerben valahol mégis egyensúly állna be, akkor a művelet végtelen 

sok fokozat hatásával lenne egyenértékű. 

A fokozatszerű és a folytonos érintkezéssel végbemenő műveletek között lényeges különbség van. A 

fokozatszerű művelet esetében lehetővé tesszük, hogy az anyag a fázisok közötti diffúziós áramlásával 

csökkentse az áramlást létrehozó koncentrációkülönbséget. Ha a folyamathoz elegendően hosszú idő áll 

rendelkezésre, akkor az egyensúly beáll és ezután a diffúziós áramlás megszűnik. A diffúzió sebessége és a 

rendelkezésre álló idő tehát minden egyes esetre meghatározza az elérhető fokozathatásfokot. Ezzel szemben a 

folytonos érintkezésű műveletek esetében az egyensúlytól való eltérést szándékosan fenntartjuk, így a fázisok 

között a diffúziós áramlás megszakítás nélkül mehet végbe. A különböző módszerek közül melyik előnyösebb, 

bizonyos mértékig a gyakorlatilag megvalósítható fokozathatásfoktól függ. A nagy fokozathatásfok viszonylag 

olcsó berendezést jelenthet, amelynek teljesítménye megbízhatóan számítható. A kis fokozathatásfok a 

folytonos érintkezésű módszereket helyezi előtérbe a költség és a megbízható működés szempontjából. 
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4. 1.4. Általános irányelvek 

Minden diffúziós művelethez négy fontos tényezőt kell meghatározni: az elméleti fokozatszámot vagy az ezzel 

egyenértékű jellemzőt, a fázisérintkezéshez szükséges időt, a megengedhető áramlási sebességet és az 

energiaszükségletet. 

Az elméleti fokozatok száma. Egy kaszkádnál a kívánt elválasztáshoz tartozó elméleti fokozatszámnak 

(egyensúlyi egységszám, elméleti tányérszám), vagy egy folytonos érintkezésű készüléknél, az elméleti 

fokozatszámmal egyenértékű jellemzőjének az átviteli egységszámnak a meghatározásához szükség van a 

rendszer egyensúlyi viszonyainak ismeretére és az anyagmérlegekre. 

A szükséges idő. Fokozatszerű műveleteknél az érintkezési idő szorosan összefügg a fokozathatásfokkal, míg 

folytonos készülékek esetében a készülék térfogatát vagy hosszát határozza meg. Az idő meghatározásához 

szükséges tényezők száma nagy. Az anyagmérlegekből kiszámítható az egyes fázisok szükséges viszonylagos 

mennyisége. A rendszer egyensúlyi viszonyai megadják a lehetséges végső koncentrációkat. A fázisok közötti 

anyagátmenet sebessége függ az egyensúlytól való eltéréstől. Ezen kívül az anyagátmenet sebessége függ az 

egyes fázisok fizikai tulajdonságaitól, valamint a készüléken belül uralkodó áramlási viszonyoktól is. A 

turbulens áramlás nagyságrendekkel megnövelheti az anyagátadási tényező értékeit. Lényeges annak 

felismerése, hogy az előírt bensőséges érintkezés megvalósításához szükséges idő független a beadagolt fázisok 

abszolút mennyiségétől. 

A megengedhető áramlási sebesség, mint tényező a félfolyamatos és a folyamatos állandósult állapotú 

műveleteknél kap szerepet. Az átlagos áramlási sebesség a készülék keresztmetszetének meghatározásához 

szükséges. A megengedhető áramlási sebességet áramlástani megfontolások segítségével lehet megállapítani, az 

anyagmérlegek pedig megadják az egyes anyagáramok abszolút nagyságát. 

Az energiaszükségletnek is fontos szerepe van a műveletek megvalósításánál. A diffúziós műveletek 

elvégzéséhez rendszerint hő és mechanikai energia szükséges. Hő szükséges a hőmérsékletkülönbségek 

létrehozásához, új fázisok kialakításához, például egy folyadék elpárologtatásához és oldáshő effektusok 

kompenzálásához. Mechanikai energiát igényel a fluidumok és szilárd anyagok szállítása, folyadékok és gázok 

diszpergálása és a berendezés egyes részeinek mozgatása. 

Szükséges, hogy foglalkozzunk a rendszer egyensúlyi viszonyaival, az anyagmérlegekkel, a diffúzió 

sebességével, az áramlási viszonyokkal és az energiaszükséglettel. Tárgyalásunk alapjául Robert E. Treybal által 

megfogalmazott rendszert követjük. Először a diffúzióra vonatkozó alapvető megfontolásokkal foglalkozunk. 

Ezután a környezetvédelemben alkalmazott főbb diffúziós műveleteket vesszük aszerint, hogy az egymással 

nem elegyedő fázisok gáz-folyadék, gőz-folyadék, folyadék-folyadék vagy szilárd-fluidum rendszert alkotnak, 

mivel az egyensúlyi és áramlási viszonyok ilyen csoportosításban könnyen rendszerezhetők. 



   

 9  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

2. fejezet - A fázisok közötti 
anyagtranszport, anyagátbocsátás 

A fázisok közötti transzportfolyamatban mindig egy fluidum érintkezik egy vele nem elegyedő másik folyadék- 

vagy gáz fázissal, és ez az érintkező fázisok között anyagátvitel, vagy más néven komponensátmenet valósul 

meg. Az anyagátadási művelethez a kérdéses komponensek molekuláinak az egyik fázis belsejéből a 

fázishatárig kell vándorolniuk, át kell menniük a fázishatáron, majd a fázishatárról a másik fázis belsejébe kell 

jutniuk. Az anyagátmenethez kívánatos, hogy az érintkező fázisok relatív mozgásban legyenek. A fluidum 

mozgásának mechanizmusa befolyással van az anyagátvitel sebességére. A fluidumok és a fluidumban levő 

komponensek mozgását anyagárammal jellemezhetjük, és az anyagáramon az anyag térbeli elmozdulása. Az 

anyagáram erősségén egy adott keresztmetszeten egységnyi idő alatt átáramlott anyagmennyiségét értjük, és a 

tömeg vagy az anyagmennyiség idő szerinti differenciálhányadosával adhatunk meg: 

(2.1)  

A (2.1) egyenletben mA az A anyag tömegét, NA az A anyag móljainak számát jelöli. A tömeg illetve a 

komponensáram skalármennyiség. Bizonyos esetekben az áramerősség mellett az áramsűrűséget használjuk, 

ami nem más, mint az áramlás irányára merőleges, egységnyi AA (m2) felületen áthaladó áramerősség: 

(2.2)  

Az anyagátadási folyamat, mint már említettük, három részfolyamatból áll. Egyrészt a fázishatáron átmenő 

anyagnak vagy komponensnek az egyik fázisból a fázishatárig el kell jutni, át kell diffundálni a fázishatáron, 

majd a másik fázisban a fázishatárról el kell távoznia. Ezek alapján megkülönböztethetünk fázison belüli 

anyagtranszportot és fázisok közötti anyagtranszportot. 

1. 2.1. Anyagtranszport a fázison belül 

A fázison belüli anyagtranszport konvektív vagy diffúziós áram formában jelenik meg. 

1.1. 2.1.1. Konvektív anyagtranszport 

A konvektív anyagtranszportot az jellemzi, hogy az anyagot tartalmazó térrész bizonyos külső behatásra v 

sebességgel elmozdul, és viszi magával az anyagot a komponenseivel, és természetesen a többi, anyaghoz kötött 

extenzív mennyiséget (hőt, mozgásmennyiséget). Például nyomáskülönbség hatására a levegő áramlik, fúj a 

szél, és a levegőáram viszi magával a nedvességtartalmát, felhőket, szennyeződéseket, láva hamut stb. A 

konvektív tömeg- illetve komponensáramot megkapjuk, ha az anyagtömeg sűrűségét vagy a komponens 

sűrűségét (koncentrációját) megszorozzuk az átlagos áramlási sebességgel és az A (m2) áramlás irányára 

merőleges keresztmetszettel: 

(2.3)  

A (2.3) egyenletben ρA az A-adik anyag koncentrációja (kgA/m3) és cA az A-adik komponens koncentrációja 

(molA/m3) mértékegységekben. 

1.2. 2.1.2. Diffúziós anyagtranszport 

A diffúziós áramot nem külső behatás hozza létre, hanem a fázis inhomogén volta. 

Vizsgáljunk egy szilárd síkfelület mentén, a síklappal párhuzamosan, turbulens áramlási tartományban áramló 

fluidumot. Ez az áramlás a fluidum konvektív áramlása. A fluidumrészecskék sebessége a szilárd felülettől 
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különböző távolságokban nem azonos, hanem a felületen nulla, és ettől kezdve változik, mégpedig a felülettől 

való távolsággal együtt nő. Közvetlenül a határfelület szomszédságában egy vékony film lamináris, vagy más 

néven viszkózus áramlásban van. Ez a film a fluidum részecskéinek szabályos mozgásával jellemezhető, olyan 

szabályos áramvonalakkal, amelyek a felület körvonalaival párhuzamosak, és a felületre merőleges irányban 

nincs jelentős mozgás. A lamináris filmen belül a sebesség lineárisan nő a felülettől való távolsággal. A fluidum 

többi részében az áramlás turbulens, és lényegében azzal jellemezhető, hogy a felületre merőleges 

sebességkomponens nagy. Aránylag nagy fluidummennyiségek, az úgynevezett örvények mozognak az áramlás 

keresztmetszetének egyik helyéről a másikra, és jelentős keveredést okoznak. A falhoz közeli lamináris 

áramlásból a fluidum többi részében levő turbulens áramlásba való átmenet fokozatos, és a két fő zóna között 

átmeneti kiegyenlítő zónát alkot. A különböző zónák vastagsága a turbulencia fokától függ, amelyet a Reynolds-

számmal jellemezhetünk. Ugyanazokat a jelenségeket találjuk, ha akár sík, akár görbe szilárd felület mentén 

vagy más, nem oldódó fluidum mentén áramlik a fluidum. Ez utóbbi esetben a két fázis relatív sebessége a 

határfelületen nulla. Ha oldott anyagnak kell átdiffundálnia ilyen mozgó fluidum különböző zónáin, akkor ennek 

leírására legalább két különböző mechanizmus szükséges. A lamináris zónában végbemenő diffúziót 

molekuláris diffúziónak, a turbulens zónában lezajlót pedig turbulens diffúziónak nevezzük. 

A molekuláris diffúzió az anyag molekuláris méretekben való átmenete nyugvó vagy lamináris áramlásban levő 

fluidumon, ez utóbbi esetben az áramlás áramvonalaira merőleges irányban. Ha a fázison belül 

koncentrációkülönbség van, a rendszerben olyan spontán folyamat indul el, amely igyekszik a különbséget 

megszüntetni. Ez a folyamat egy komponensáramot indít el, amely arányos a koncentrációgradiensével, azaz a 

hajtóerővel: 

(2.4)  

ahol DAB az A-adik komponens diffúziós állandója B közegben. A negatív előjel azt fejezi ki, hogy a diffúzió a 

nagyobb koncentrációjú hely felöl, a kisebb koncentrációjú hely felé viszi az anyagot. A (2.4) egyenlet Fick első 

törvénye, melynek egydimenziós alakja: 

(2.5)  

A diffúziós állandó mértékegysége SI mértékegység-rendszerben m2/s. Az egyes anyagok diffúziós állandóinak 

értékét táblázatokban adják meg, vagy különböző empirikus egyenletekkel tudjuk számolni. A gázok diffúziós 

állandói 10-5 m2/s nagyságrendűek. Ha feltételezzük, hogy egy gáz ideális, akkor a diffúziós állandójának a 

hőmérséklet és nyomás függését az alábbi egyenlettel adhatjuk meg: 

(2.6)  

Ha ismerjük a gáz diffúziós állandó értékét adott hőmérsékleten, akkor a (2.6) egyenlettel kiszámíthatjuk más 

hőmérsékletekre is. A diffúziós állandók folyadékokban 10-9 m2/s nagyságrendűek, míg a DABdiffúziós állandó 

szilárd anyagban 10-10 - 10-14 m2/s tartományban változhat. A diffúziós állandók nyugvó vagy lamináris áramlású 

fluidumokra vonatkoznak. Turbulens áramlásnál a diffúziós állandók értékei nagyságrendekkel nagyobbak 

lesznek. Ezt úgy vesszük figyelembe, hogy a molekuláris diffúziós állandó értékét az εM turbulens diffúzivitás 

értékével megnöveljük: 

(2.7)  

Mivel a turbulens áramlás megnöveli a diffúziós állandó értékét, ezért a diffúzió sebessége is megnő, aminek a 

gyakorlati jelentősége nagy. 

2. 2.2. Anyagtranszport a fázisok között 
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A konvektív és vezetéses áramokra leírt összefüggések csak a fázis határfelületéig érvényesek. A fázis 

határfelületén ugyanis a képletekben szereplő intenzív állapothatározó, a koncentráció törést, sőt rendszerint 

szakadást is mutat. A határrétegben a változás explicit formáját nem tudjuk folytonos függvény alakjában 

előállítani, nem érvényes a folytonossági törvény. Ezért a fázisok közötti áramok leírására tapasztalaton alapuló 

összefüggést használunk. Ez a tapasztalat abban foglalható össze, hogy a fázisok közötti áram arányos a fázisok 

közötti érintkezési A felület nagyságával és a fázisok belsejében levő koncentrációkülönbséggel. 

(2.8)  

Az így előálló áramot átadási áramnak nevezzük. Az átadási áram tehát egy vagy több komponens árama egyik 

fázisból a vele érintkező másik fázisba ΔcA hajtóerő hatására, a két fázis határán levő ellenálláson keresztül. A 

(2.8) egyenletben a K komponensátadási tényező. Amennyiben a koncentráció mol/m3, a K mértékegysége m/s. 

A komponensátadási tényező mértékegysége úgy változik, hogy a (2.8) egyenletben mértékegysége mol/s 

maradjon. A diffúziós műveletekben tehát az anyagtranszport két egymással érintkező, de nem elegyedő fázisok 

között a közös fázishatár felületen keresztül megy végbe. Mindkét fázis lehet fluidum, azaz gáz vagy folyadék, 

az egyik lehet szilárd halmazállapotú is. Az egyes fázisokra vonatkozó diffúziós mechanizmusokat egyidejűleg 

kell alkalmazni a két fázisból álló összetett rendszerekre. Az anyagátadás sebessége, amellyel a diffundáló 

anyag az egyik fázisból a másikig eljut, minden esetben függ az egyes fázisokban levő koncentrációgradienstől, 

illetve a koncentrációkülönbségtől. Ugyanakkor a koncentrációkülönbségek arra is felvilágosítást adnak, hogy 

az egyes fázisok az egyensúlytól milyen távol vannak. Ha egyensúly jön létre, akkor a koncentrációgradiens, és 

emiatt a diffúzió sebessége is nulla lesz. Praktikussági okok miatt a ΔcA hajtóerőt nem a két fázis fő tömegének 

koncentrációkülönbségével, hanem az egyes fázisokban az egyensúlyi értéktől való eltéréssel adják meg. A 

diffúziós műveletek tanulmányozásához mind az egyensúllyal, mind a diffúziós mechanizmussal foglalkoznunk 

kell. 

2.1. 2.2.1. Egyensúly 

Az anyagátbocsátási folyamatok egyensúlyi állapotainak ismerete alapján meghatározható, hogy milyen határig 

mehet végbe a diffúziós folyamat. Az egyensúlyi feltételek alapja a fázisszabály: 

(2.9)  

A (2.9) egyenletben F a rendszer fázisainak számát, K a rendszer komponenseinek számát és Sz a szabadsági 

fokok számát jelöli. A rendszer szabadsági foka azoknak a független változók számát jelöli, amelyeknek az 

értékét tetszőlegesen változtathatjuk anélkül, hogy a fázisok száma vagy összetétele megváltozna a rendszerben. 

Alkalmazzuk a fázisszabályt az anyagátbocsátás két fajtájára: 

1. Mindkét kölcsönhatásban levő fázis a megoszló komponensen kívül inert hordozó-komponenst tartalmaz 

(például abszorpció, extrakció). Ebben az esetben a rendszer két fázist (F = 2) és három komponenst, a fázisok 

között megoszló anyagot és a két hordozót tartalmaz, ennek megfelelően a fázisszabály értelmében a 

rendszernek három szabadsági foka van: Sz = K + 2 – F = 3 + 2 – 2 = 3. A rendszer szabadsági foka tehát 

egyezik az összes komponensek számával, beleértve a hordozókomponenseket is. Ebben az esetben szabadon 

lehet változtatni a p nyomást, a T hőmérsékletet és valamelyik fázisban a megoszló komponens koncentrációját 

(xA vagy yA). Következésképpen adott hőmérséklet és nyomás esetén (T = konstans és P = konstans) az egyik 

fázisban rögzített valamely koncentrációértékhez szigorúan egy koncentrációérték tartozik a másik fázisban. 

2. Mindkét fázisból hiányzik a hordozóközeg, ilyen például a desztilláció. Ebben az esetben a rendszer két 

fázisból (F = 2), illetve két, a fázisok között megoszló komponensből (K = 2) áll, így a szabadsági foka csupán 

kettő: Sz = K + 2 – F = 2 + 2 – 2 = 2. Figyelembe véve, hogy az anyagátbocsátási folyamatok általában állandó 

nyomáson mennek végbe (p = konstans), megállapítható, hogy az XA fáziskoncentráció változása esetén a 

hőmérsékletnek is változnia kell. Ugyanakkor, ha ilyen folyamatot állandó hőmérséklet esetén (T = konstans) 

vezetnénk, akkor a fázisok különböző koncentrációértékeinek különböző nyomásértékek felelnének meg. Az így 

értelmezett független változók közötti összefüggések koordináta-rendszerekben ábrázolhatók, az úgynevezett 

fázisdiagramokon. Az anyagátbocsátási folyamatok számítására használt összefüggéseket szemléltető 

diagramokat, a nyomás-koncentráció diagramot (T = konstans esetre), a hőmérséklet-koncentráció diagramot (p 

= konstans esetre) és a fázisok egyensúlyi koncentrációi közötti összefüggést mutató diagramokat az egyes 

műveleteknél ismertetjük. 
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2.2. 2.2.2. Fázisegyensúly, egyensúlyi görbék 

Az egyensúly értelmezéséhez vizsgáljuk meg például azt az esetet, amikor ammóniát oldunk, „nyeletünk el”, 

ammónia-levegő gázelegyből tiszta vízben. Egy zárt tartályba meghatározott mennyiségű, folyékony 

halmazállapotú tiszta vizet teszünk ammóniából és levegőből álló gázeleggyel együtt úgy, hogy a rendszert 

állandó hőmérsékleten és nyomáson lehessen tartani. Az ammónia nagyon jól oldódik vízben, ezért az 

ammóniamolekulák azonnal diffundálni kezdenek a gázból a folyadékba, a két fázist elválasztó határfelületen 

keresztül. A gázban az ammónia koncentrációja, amelyet parciális nyomással mérünk, csökkenni fog. Az 

ammónia-molekulák, amelyek a gázfázisból átmennek a folyadékfázisba, molekuláris mozgásuknál fogva a 

folyadék belseje felé diffundálnak, és végül az egész folyadékfázisban eloszlanak. A folyadékbeli 

ammóniamolekulák egy része visszajut a gázfázisba olyan sebességgel, melynek nagysága arányos a 

folyadékfelületen levő ammónia koncentrációjával. Amint több ammónia kerül a folyadékba, annak 

koncentrációja a folyadékban nő, és ezzel együtt nő az a sebesség is, amellyel az ammónia visszatér a gázba. 

Végül a sebesség, amellyel az ammónia bejut a folyadékba, egyenlővé válik azzal a sebességgel, amellyel 

elhagyja a folyadékot. Ugyanakkor a diffúzió mechanizmusából adódóan a koncentráció mindegyik fázison 

belül egyenletessé válik, de nem lesz ugyanaz mindegyik fázisban. Egyensúly jön létre, bár az 

ammóniamolekulák folytonosan mozognak egyik fázisból a másikba, de az egyes fázisokon belül a koncentráció 

tovább már nem változik, bármennyi ideig is érintkeznek egymással a fázisok. Úgy tűnik, hogy a diffúzió 

megállt. Ha újabb ammóniát juttatunk a tartályba, az új egyensúlyi koncentráció mindkét fázisban nagyobb lesz, 

mint előző esetben volt. További ammónia hozzáadásával egy összefüggést nyerhetünk a két fázis egyensúlyi 

koncentrációi között. Ha az ammóniát A anyagként jelöljük, a koncentrációját a gáz fázisban pA parciális 

nyomással mérjük, és yA móltörtben-, és a folyadékbeli koncentrációját szintén xA móltörtekben adjuk meg, és az 

egyensúlyi értékeket koordináta-rendszerben ábrázoljuk, akkor az egyensúlyi értékekre a 2.1 ábrához hasonló 

görbét kapunk. Ez a görbe független a víz és a levegő kezdeti arányától, csak a háromkomponensű rendszerre 

vonatkozó állapotjelzőktől, a hőmérséklettől és a nyomástól függ. Általánosságban kimondhatjuk, hogy ha egy 

anyag két, egymásban nem oldódó fázisok között oszlik meg, hasonló típusú dinamikus egyensúlyt ad. Az 

egyensúlyi görbe jellemzi a rendszert. Ha például a fent leírt esetben a vizet más folyadékkal, például benzollal 

vagy szilárd adszorbenssel, például aktív szénnel, az ammóniát más oldódó anyaggal, például kéndioxiddal vagy 

sósav gázzal helyettesítjük, akkor mindegyik eset egy-egy új görbét eredményez, amely egyáltalán nincs 

összefüggésben az előzőekkel. Két folyadékfázisra kapott egyensúly nincs kapcsolatban azzal, amelyet szilárd - 

folyadék rendszerre kaptunk. A különböző esetek egyensúlyi görbéinek alakbeli jellegzetességeit és az 

állapotjellemzők (a hőmérséklet és a nyomás) hatását az egyes műveletek tanulmányozásával kapcsolatban 

vizsgáljuk. 

2.1. ábra - Oldott anyag egyensúlyi megoszlása gáz- és folyadékfázis között, állandó 

hőmérsékleten 
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A következő alapelvek azonban közösek minden olyan rendszerre nézve, amelyben valamilyen anyag két, 

egymásban nem oldódó fázis között oszlik meg: 

-A hőmérséklet és a nyomás adott értékeihez az egyensúlyi összefüggések sorozata tartozik, amely grafikusan 

egyensúlyi-megoszlási görbével ábrázolható, ha a két fázis egyensúlyi koncentrációit egymás függvényében 

felrajzoljuk. 

Egyensúlyban levő rendszerben a komponensek látszólag nem diffundálnak a fázisok között. 

Azt mondhatjuk, hogy a rendszer makroszkopikusan statikus. 

Egyensúlyban nem levő rendszerben a fázisok közötti komponensek diffúziója következik be olyan irányban, 

hogy az a rendszert az egyensúly felé vigye. Ha elegendő idő áll rendelkezésre, végül be fognak állni az 

egyensúlyi koncentrációk. 

2.3. 2.2.3. Fázisegyensúly termodinamikai megfogalmazása 

Általánosan megfogalmazva, egy folyamat önként mindig az egyensúly irányába megy végbe. Az egyensúly egy 

kitüntetett állapotot jelent. A termodinamika több olyan potenciálfüggvényt ismer, amellyel az egyensúlyi 

állapot kifejezhető. A bennünket érdeklő mérhető paramétereket a p nyomást, a T hőmérsékletet és az Nj mólok 

számát azonban a Gibbs-féle szabadentalpia-függvény tartalmazza független változókén: 

(2.10)  

A (2.10) egyenlet k anyag-, illetve molekula fajtát tartalmaz. Mivel G potenciál függvény, ezért létezik a teljes 

differenciálja: 

(2.11)  
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A (2.11) egyenletben a parciális differenciálhányadosoknak konkrét fizikai tartalmuk van, ezek rendre az S 

entrópia, a V térfogat és a µj, a j-edik komponens kémiai potenciálja. Mindezek alapján a (2.11) egyenlet a 

következő alakban írható 

(2.12)  

Egyensúly esetén a folyamatot jellemző potenciálfüggvénynek szélsőértéke van, azaz a teljes differenciálja 

nullával egyenlő 

(2.13)  

A (2.13) egyenletből világosan kitűnik, a termikus, a mechanikai és a kémiai egyensúly. A termikus egyensúly 

feltétele a dT = 0, illetve T = konstans. A mechanikai egyensúly feltétele a dp = 0, illetve p = konstans. Mivel 

kémiai reakció nem játszódik le, bennünket most csak a fázisegyensúly érdekel. Vizsgálatainkat egyszerűsítsük, 

két α- és β-fázis között, egyetlen komponens megoszlására egyensúly esetében: 

(2.14)  

A fázisegyensúly arra ad felvilágosítást, hogy állandó nyomáson és hőmérsékleten az egyes komponensek 

hogyan oszlanak meg a két fázis között. Mivel eleve feltételeztük az állandó nyomást, dp=0, és az állandó 

hőmérsékletet, dT=0, ezért a két fázis között megoszló egyetlen komponensre a Gibbs-féle szabadentalpia-

függvény a következő alakú lesz: 

(2.15)  

(2.16)  

A komponensmegmaradás elve értelmében amennyivel nő az adott komponens mennyisége az egyik fázisban, 

ugyanannyival kell csökkennie ugyanannak a komponensnek a másik fázisban, vagyis: 

(2.17)  

A (2.17) egyenletből következik, hogy a fázisegyensúly feltétele a kémiai potenciálok egyenlősége: 

(2.18)  

A nehézséget az okozza, hogy ellentétben a hőmérséklettel és a nyomással a kémiai potenciál nem mérhető 

mennyiség, ezért a kémiai potenciálokat mérhető mennyiségekkel kell helyettesíteni. Kémiai potenciálok a két 

fázisban: 

(2.19)  

(2.20)  

A (2.19) és (2.20) egyenletekben μ1
0α és μ1

0β a kérdéses komponens standard kémiai potenciáljait a fázisokban, a1
α 

és aa1
β és komponens aktivitásait, és γ1

α és γ1
β a komponens aktivitási koefficienseit jelöli az egyes fázisokban. 

Ideális elegyek esetében az aktivitási koefficiens γ=1, és logaritmusa nulla. A (2.18) egyenlet 

figyelembevételével, a kémiai potenciálok egyenlőségéből következik: 

(2.21)  
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(2.22)  

(2.23)  

A (2.23) egyenletben az egyik fázis x koncentrációjához a másik fázis y* egyensúlyi koncentráció tartozik, és a 

hányadosukat megoszlási hányadosnak nevezzünk. A koncentrációkat a praktikussági okok miatt különböző 

mértékegységekben (móltört, tömegtört, parciális nyomás, mólkoncentráció, tömegkoncentráció) szokták 

megadni. Az egyensúlyi állapotban a fázisok között megoszló komponens koncentrációi az anyagátbocsátási 

folyamat hőmérsékletének és nyomásának megfelelő határértéket, vagy egyensúlyi értéket vesznek fel. Az 

egyensúlyi feltételek között valamely fázis x koncentrációjához szigorúan meghatározott egyensúlyi 

koncentrációérték felel meg a másik fázisban, amit y* jelöl. A hajtóerőt tehát az aktuális y és az y*= mx 

egyensúlyi koncentrációk közötti különbséggel y - y* = y - mx adjuk meg. A jelölés analógiájára az y 

koncentrációnak is megfelel egy egyensúlyi x* koncentráció. Az ideális elegyeknél az egyensúlyi összetétel az 

origóból kiinduló lineáris izoterma egyenlete, míg a nemideális elegyek egyensúlyi összetételét egy nem lineáris 

izoterma egyenlete jellemzi. Általános esetben a fázisok között a megoszló komponensek koncentrációi közötti 

egyensúlyi állapotot egy függvénykapcsolat jellemez: 

(2.24)  

A (2.24) egyenletet nem ideális esetben valamilyen empirikus, vagy félempirikus összefüggéssel számíthatjuk. 

Igen gyakori, hogy az összetartozó egyensúlyi értékpárokat a feltüntetett adott nyomás és adott hőmérséklet 

mellett táblázatosan adják meg, és ebből lehet megszerkeszteni az egyensúlyi görbét, vagy az adott pontokra egy 

tetszőleges fokszámú polinomot illeszthetünk. A 2.2 ábrán egyensúlyi összefüggéseket két típusát mutatjuk be. 

2.2. ábra - 2.2. Ábra. Egyensúlyi görbe két típusa 

 

Mindkét összefüggés grafikusan egyensúlyi vonallal szemléltethető, amely vagy görbe, vagy bizonyos speciális 

esetekben, például ideális elegyeknél vagy híg oldatoknál egyenes. A 2.2.a. ábrán látható egyensúlyi görbe 

hordozókomponenseket tartalmazó rendszerre vonatkozik, és kifejezheti a gázfázis y* egyensúlyi koncentrációit 

a folyadékfázis x koncentrációinak függvényében, p = konstans és T = konstans értékek mellett. A 2.2.b. ábrán 

egy desztilláció egyensúlyi görbéjére látható példa, p= konstans esetre. A görbe minden pontjához különböző 

hőmérsékletek tartoznak (T1 > T2). Híg oldatok egyensúlyi görbéje is közel egyenes, az m megoszlási hányados 

gyakorlatilag állandó, és megegyezik az egyensúlyi egyenes iránytangensével. A (2.23) egyenlet konkrét alakjai 

az egyensúlyi megoszlásra vonatkozó törvények. Ha egy ideális oldattal egyensúlyban levő gázelegy követi az 

ideális gáztörvényt is, akkor az adott gáz A komponensének pA parciális nyomása a gőzfázisban, és az A 

komponens folyadékfázisban oldott xA koncentrációja közötti függvénykapcsolatot a Rault-törvény adja: 

(2.25)  
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ahol az arányossági tényező p0
A , a tiszta A komponens egyensúlyi gőznyomása az adott hőmérsékleten. Dalton-

törvény szerint egy gázelegy pö összes nyomását a parciális nyomások összege adja, pö = Σ pA . Ezek szerint egy 

ideális gázelegyben az A gáz pA parciális nyomása arányos az A komponens móltörtjével a gáz- vagy 

gőzfázisban, és az arányossági tényező a gázfázis összes nyomása. 

(2.26)  

Az ideális gőz-folyadék rendszerben a két fázis közötti egyensúlyi összefüggést a Rault-Dalton-törvény adja: 

(2.27)  

Olyan oldatokra, melyek nem ideálisak, a Rault-törvény nem érvényes. Ekkor alkalmazható a Henry-törvény. A 

gázok oldhatóságát híg oldatokban a Henry-törvény írja le: 

(2.28)  

Henry-törvény kimondja, hogy egy A gáz pA (Pa) parciális nyomása a vele érintkezésben levő folyadék fölött, az 

egyensúly beállta után arányos a folyadékban oldódott A gáz xA móltörtjével (koncentrációjával). A H 

(Pa/móltört, atm/móltört) arányossági tényezőt Henry-állandónak nevezzük. A Henry-törvényt más 

koncentrációegységekkel is kifejezhetjük, ekkor természetesen a Henry-állandó dimenziója értelemszerűen 

megváltozik. Ideális gáz-folyadék rendszerekben a két fázis koncentrációi közötti összefüggést a Henry-Dalton-

törvény szabja meg: 

(2.29)  

A két egymással érintkező, de nem elegyedő folyadékfázisok közötti komponens megoszlást a Nernst-törvény 

határozza meg: 

(2.30)  

ahol yA az A komponens koncentrációja az extraktumban, és xA az A komponens koncentrációja a raffinátumban. 

3. 2.3. Diffúzió a fázisok között 

Miután megállapítottuk, hogy a diffúzió hajtóerejét az egyensúlytól való eltérés adja, most a diffúzió sebességét 

a hajtóerőkkel kifejezve tanulmányozzuk. Számos anyagátadással kapcsolatos műveletet végeznek állandósult 

áramlásban, az érintkező fázisok folytonos és változatlan áramlásával stacionárius körülmények között. A 

koncentrációk a készülék egyes helyein időben állandóak. Vizsgáljunk egy oldható gáz, például ammónia 

abszorpcióját valamilyen gázelegyből. Legyen a gázelegy levegő és ammónia elegye, és abszorbensként 

alkalmazzunk vizet. A műveletet elvégezhetjük egyszerű készülékekben például egy cső alakú nedvesített falú 

abszorberben, ahol az ammónia-levegő elegy a készülék alján lépjen be és felfelé áramlik, a víz ellenáramban 

felülről lefelé folyik a cső belső fala mentén. A gázelegy ammónia koncentrációja a felfelé áramlás közben 

csökken, mivel a víz ammóniát old, és a készülék alján vizes ammóniaoldatként távozik. Hasonló megoldáshoz 

jutunk, ha a csövet vízszintesen lefektetjük, a vizet a cső alsó részében, és a víz fölött az ammónia-levegő 

gázelegyet a cső felső részében ellentétes irányban áramoltatjuk. Állandósult állapotban a koncentráció a 

készülék bármely pontján időben állandó. 

Vizsgáljuk a koncentrációviszonyokat a cső bizonyos pontjában, például a közepén. Mivel az oldott anyag a 

gázfázisból a folyadékba diffundál, a diffúzió irányában mindkét fázisban koncentrációgradiensnek kell lennie. 

A koncentrációgradiens hatására történik az anyagátmenet a két fázis között. A gázfázis diffúziós ellenállásának, 

amelyet a koncentrációgradiens leküzd, nagyobbik része a két fázis határfelületénél levő vékony lamináris 

filmen belül van, kisebbik része pedig a gáz turbulens áramlásban levő főtömegében. A teljes diffúziós 

ellenállás leírható egy olyan fiktív, vagy ténylegesen létező filmmel, amelynek a molekuláris diffúzióval 

szemben tanúsított ellenállása ugyanakkora, mint a valóban fennálló tényleges molekuláris és turbulens 

diffúziós ellenállások összege. Hasonló a helyzet a folyadékfázisban is. Az anyagátmenetnek ezt az egyszerű 
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mechanizmusát először Lewis és Whitman dolgozták ki. Feltételezték, hogy az egymással érintkező fázisok 

érintkező felületének mindkét oldalán egy-egy vékony filmréteg alakul ki, ezért ezt az elméletet kétfilm-

elméletnek nevezzük. 

A film még a közeg főtömegének turbulens áramlása esetén is részben, néhány molekulányi vastagságban 

mozdulatlan, részben pedig laminárisán áramlik. Mivel a filmekben az áramlás irányára merőlegesen semmiféle 

mozgás nincs, a fázisok közötti anyagátadás csak diffúzióval történhet. Ezeket a koncentrációgradienseket a 

fázisokon belül a távolság függvényében grafikusan lehet ábrázolni. A 2.3. ábrán a diffundáló anyag 

koncentrációit tüntettük fel a két érintkező fázis keresztmetszetén átmenő, távolság függvényében. 

2.3. ábra - A hajtóerők helykoordináta szerinti változása a két-film elmélet alapján 

 

Az A anyag átlagos koncentrációja a gázfázisban yA, és a koncentráció a határfelületig yAf-re csökken, nagyrészt a 

zG, effektív filmvastagságú filmen belül. A folyadékfázisban a koncentráció a határfelületi xAf-ről xA-ra, az átlagos 

koncentrációra csökken. Az uralkodó vagy átlagos koncentrációk, yA és xA nyilvánvalóan nem egyensúlyi 

értékek, mivel másképpen az oldott anyag diffúziója nem következhetne be. Lewis és Whitman azt az 

elgondolást is felvetették, hogy a diffundáló oldott anyag átvitelével szemben magán a határfelületen nincs 

ellenállás. Ez a feltételezés azt jelenti, hogy a határfelületnél levő koncentrációk (yAf és xAf) mindkét fázisban 

egyensúlyi koncentrációk, azaz olyan értékek, amelyek ugyanekkorák maradnának, ha a felületek hosszú ideig 

érintkezésben lennének. 

A kétfilm-elméletet a gáz-folyadékfázis közötti komponensátadásra az alábbi hat pontban tudjuk röviden 

összefoglalni, és a koncentrációkat egységesen c-vel jelöljük: 

1. A két fázis határán mindkét oldalon egy-egy film alakul ki. A film laminárisan áramlik, benne a 

komponensek diffúzióval mozognak. 

2. Az átadás stacionárius, a filmben nincs felhalmozódás, azaz 

(2.31)  
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A koncentráció a határfelülettel párhuzamos, de az áramlás irányára merőleges irányban nem változik a két 

filmben. 

(2.32)  

3. A fázisok belseje tökéletesen kevert. A megoszló komponens konvekcióval jut el a filmig. 

(2.33)  

4. A fázishatáron a folyadék -és a gázkoncentráció egymással egyensúlyban vannak. 

(2.34)  

5. Az egyensúlyi törvény (itt a Henry-törvény) érvényes. 

(2.35)  

6. Kémiai reakció nem játszódik le. 

A 2.4. ábrán a két fázis összetartozó koncentrációit ábrázoljuk, melynek koordinátái a 2.1. ábráéval azonosak 

2.4. ábra - Hajtóerők a kétfázisú rendszerben 

 

A P pont koordinátái az oldott anyag átlagos koncentrációi a két fázisban, az M pont koordinátái a határfelületi 

koncentrációértékeknek felelnek meg. Az M pont a vizsgált rendszer egyensúlyi görbéjén fekszik. Az effektív 

filmvastagság olyan kicsiny, hogy magának a filmnek az oldott anyagtartalma elhanyagolhatónak tekinthető. 

Állandósult állapotban az A anyagnak a gázból a határfelületre diffundáló minden móljára az A anyagnak egy 

mólja jut, amely a folyadék belsejébe diffundál, ahonnan azután a folyadék elszállítja. Mindegyik fázisra fel 

lehet írni az anyagátadás megfelelő sebességi egyenletét, és mivel nincs felhalmozódás, egyenlővé lehet tenni 

azokat: 
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(2.36)  

A ΔyA és ΔxA hajtóerőket a 2.4. ábra szemlélteti. Az (2.36) egyenlet átrendezése 

(2.37)  

adja a PM egyenes iránytangensét. Ha az anyagátadási együtthatók ismeretesek, a xAf és yAf értékek a hajtóerők, 

és végső soron a jA, a komponensátadás áramsűrűsége az adott körülmények között meghatározható akár 

grafikusan, a PM egyenes ábrázolásával, akár analitikusan az (2.37) egyenletnek és a 

(2.38)  

egyensúlyi görbe algebrai kifejezésének egyidejű megoldásával. Fontos ez alkalommal annak a hangsúlyozása, 

hogy a 2.3. és 2.4. ábrán ábrázolt állapot egy pontra vonatkozó úgynevezett helyi állapot, amely a nedvesített 

falú torony, vagy más fázisok érintkeztetésére szolgáló készülék egy megadott magasságában áll fenn. A 

készülék más helyein, például a nedvesített falú torony tetején, vagy alján a P pont koordinátái különbözők 

lehetnek. 

4. 2.4. Anyagátbocsátási együtthatók 

A gyakorlati esetek többségében nincs megfelelő összefüggés az anyagátadási együtthatók számítására. Kísérleti 

módszerekkel a határfelületi koncentrációkat nem tudjuk meghatározni. Mintavételes eljárással viszont meg 

lehet mérni a két fázis fő tömegében a koncentrációkat, azaz a yA és XA értékeket. Ilyen körülmények között 

elkerülhetünk néhány nehézséget, amennyiben az egyensúlyi összefüggés elég egyszerű. Tekintsük a 2.5. ábrát. 

Ez egy olyan rendszer, amelynek egyensúlyi görbéje egyenes azok között az összetételhatárok között, amelyeket 

vizsgálni akarunk. 

2.5. ábra - A teljes hajtóerők lineáris egyensúlyi görbe esetében 
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A görbe egyenes szakaszán az egyensúlyi koncentrációkat a 

(2.39)  

egyenes adja. Amíg a – (kx/ky) arány állandó marad, és az egyensúlyi görbe egyenes szakaszán vagyunk, ΔyA 

arányos ΔyA-val. Az egyensúlyi görbén levő, az XA koncentrációnak megfelelő C pontnak az yA* parciális 

nyomás felel meg, ezért 

(2.40)  

és a yA-yA*=ΔyA* különbség is arányos ΔyA-val. A (2.36) sebességi egyenlet ezért a következőképpen is írható: 

(2.41)  

ahol KY a két fázisban levő együttes diffúziós ellenállásnak megfelelő anyagátbocsátási együttható, amely a 

gázkoncentrációval kifejezett hajtóerőre vonatkozik. Az yA* koncentráció ténylegesen nem létezik a készülék 

vizsgált helyén, hanem olyan gázfázis-összetételnek felel meg, amely egyensúlyban lenne az ebben a pontban 

levő átlagos folyadékösszetétellel, és az 2.5. ábrán a yA*-gal jelzett pontban lenne a helye. Hasonló módon az 

2.5. ábrán levő egyensúlyi görbén is kiválasztható egy D pont úgy, hogy 

(2.42)  

ahol xA* egyensúlyban van yA-val. Mindezek az 2.3. ábrán is láthatók. Mivel ΔxA* arányos ΔxA-val és ΔyA-nal, 

(2.43)  

ahol KX a két fázis együttes diffúziós ellenállására vonatkozó anyagátbocsátási együttható, amely a folyadékbeli 

koncentrációkülönbségre vonatkozik. Amennyiben a kx/ky arány a készüléknek abban a részében, ahol a fázisok 

érintkeznek, helyről helyre változna, vagy ha az egyensúlyi görbe nem lenne egyenes a vizsgált 

koncentrációhatárok között, a két fluidum-film viszonylagos ellenállásai változnának, és az anyagátbocsátási 

együtthatók használata helytelen lenne, kivéve azt az esetet, amikor azok a helyi- illetve pontfeltételeket 

képviselnek. A 2.5. ábra alapján 

(2.44)  

Továbbá 

(2.45)  

A (2.45) egyenlet egyszerűsítve, majd átrendezve: 

(2.46)  

(2.47)  

Ehhez hasonlóan: 

(2.48)  
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2.6. ábra - A teljes hajtóerők nem lineáris egyensúlyi görbe esetében 

 

A 2.6. ábra a teljes hajtóerőket ábrázolja, nem lineáris egyensúlyi görbe esetében. Itt az egyensúlyi görbe két 

lineáris szakasszal van helyettesítve, az M pont alatti lineáris szakasz meredeksége m', és az M pont feletti 

lineáris szakaszé m". Ebben az esetben a (2.47) egyenletben az m helyett m', és a (2.48) egyenletben m helyett 

m" szerepel. A (2.47) és (2.48) egyenlet jobb oldalának tagjai az egyes fázisokon belül levő viszonylagos 

diffúziós ellenállásokat képviselik. Feltételezve, hogy ky és kx numerikus értékei közelítőleg egyenlők, ki lehet 

mutatni, hogy az m együttható hogyan befolyásolja a nagyobb diffúziós ellenállás helyét. Ha a lineáris izoterma 

esetén az m illetve a nemlineáris izoterma esetén az m' kicsi, egyensúlyban az A anyag gázfázisban levő kis 

koncentrációjának a folyadékban nagy koncentráció felel meg, vagyis az A anyag nagyon jól oldódik a 

folyadékban. A (2.47) egyenletben az m/kx, illetve az m’/kx kifejezése kicsi lesz, és a nagyobb ellenállást az 1/ky 

kifejezés képviseli. A nagyobb diffúziós ellenállás a gázfázisba esik, és ez azt jelenti, hogy a gázfilm határozza 

meg a folyamat sebességét. Szélsőséges esetben 

(2.49)  

vagyis 

(2.50)  

Ezt az állapotot mutatja a 2.7. ábra. 

2.7. ábra - Hajtóerők m kis értékénél. 
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Ilyen körülmények között még a kx nagy százalékos változása sem változtatja meg jelentősen a KY értékét. Ezért, 

ha egy ismeretlen rendszerben azt látjuk, hogy ha a kx értéke jelentősen változik, például a folyadékok erős 

keverésénél, ez azonban az anyagátvitel sebességében csak kis változást okoz, akkor arra következtethetünk, 

hogy a gázfilm határozza meg a folyamat sebességet. Hasonló következtetések néha segítséget nyújtanak a 

készülék kiválasztásában, vagy két különböző típusú készülék viszonylagos teljesítőképességének 

megítélésében. Például valamely folyadékban nagyon jól oldódó gáz abszorpciójának esetében általában 

várható, hogy a folyadékcseppek sűrű permetezése a folytonos gázfázison át hatásosabb, mint a gáz 

átbuborékoltatása a folytonos folyadékfázison keresztül. Ez abból a tényből következik, hogy a diffundáló anyag 

egy gázbuborék belsejében van, és az anyagátvitel nagyrészt a molekuláris diffúzióval megy végbe. Ezért 

amennyire csak lehetséges, célszerű a gázfázisú ellenállás csökkentése. Ez a folyadékcseppek esőztetésével, 

vagy permetezésével előálló erőteljes keveredéssel érhető el. A folyadékcseppek ellenállása a diffúzióval 

szemben az m kis értéke miatt viszonylag csekély. Tehát ha az m illetve az m' értéke kicsi, azaz az egyensúlyi 

görbe lapos, illetve ha kis parciális nyomásváltozás nagy folyadék-koncentrációváltozást okoz, akkor az m/kx 

értéke a (2.47) egyenletben elhanyagolható. Ebben az esetben a diffúzió összes ellenállása egyenlőnek vehető a 

gázfilm ellenállásával, és a folyamatot a gázfilm ellenállása szabályozza. 

Vizsgáljuk most az ellenkező esetet, amikor m illetve az m" nagyon nagy, az A anyag viszonylag oldhatatlan a 

folyadékban, és ky és kx közel egyenlők. Ekkor a (2.48) egyenlet jobb oldalának első tagja lesz a kisebb, a 

diffúzióval szemben a nagyobb ellenállás a folyadékfázisban van, és a folyadékfilm határozza meg a folyamat 

sebességét. Ekkor a 

(2.51)  

(2.52)  

egyenleteket nyerjük, amelyek az 2.8. ábrán láthatók. 

2.8. ábra - Hajtóerők az m nagy értékénél 
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Ilyen esetben az anyagátvitel sebességét számottevően a kx folyadékfilm együtthatót befolyásoló 

körülményekkel lehet megváltoztatni. Az 2.8. ábra alsó része azt a helyzetet is mutatja, amikor ugyanabban a 

rendszerben a nagyobb befolyás a folyadékfilmről a gázfilmre mehet át. Ez viszont azt jelzi, hogy az 

anyagátbocsátási együtthatók lineáris egyensúlyi görbével rendelkező rendszerek esetében is csak korlátozottan 

használhatók. Összegezve, ha az m, illetve az m" értéke nagy, az egyensúlyi görbe meredek, illetve kis 

folyadékkoncentráció változás nagy parciális nyomásváltozást (nagy gázoldali koncentrációváltozást) okoz, 

akkor a (2.48) egyenletben az 1/mky, illetve 1/m”ky érték elhanyagolható. Ebben az esetben a diffúzió összes 

ellenállása egyenlőnek vehető a folyadékfilm ellenállásával, és műveletet a folyadékfilm ellenállása 

szabályozza. 

Azokban az esetekben, amikor a kx és ky közelítőleg sem egyenlők, a (2.44) egyenlet azt mutatja, hogy a kx/ky és 

m aránya a lényeges a nagyobb befolyást gyakorló ellenállás helyének meghatározásában, mivel a zárójelben 

levő első tag a gázfázis relatív ellenállását képviseli, a második tag pedig a folyadékfázisét. Az anyagátadási 

együtthatók többek között az áramlási sebességnek is függvényei. A folyamat sebességét meghatározó ellenállás 

nemcsak az m megoszlási együtthatóval, hanem más körülményekkel is befolyásolható. 

A filmelmélet mibenlétének és az anyagátbocsátási együtthatók fogalmának megvilágítása céljából példaként 

egy olyan gázabszorpciós műveletet választottunk, amelyben az oldott anyag a gázfázisban nem diffundáló 

hordozógázon át, a folyadékfázisban pedig nem diffundáló oldószeren át diffundál. Az alapelveket semmi sem 

korlátozza erre az egy műveletre, hanem azokat másokra is lehet alkalmazni abból a célból, hogy megfelelő 

anyagátadási együtthatók egyesítésével az anyagátbocsátási együtthatót megállapítsuk. Például a folyadék 

extrakció esetében két folyadékfilm együtthatót egyesítünk az anyagátbocsátási tényező meghatározására. 

Különböző művelteknél praktikussági okok miatt különböző koncentráció egységeket használunk. 

5. 2.5. Anyagmérlegek 

A koncentrációkülönbségből adódó hajtóerők, a nem elegyedő fázisok érintkeztetésére szolgáló készülék csak 

egyetlen helyére vonatkoznak. Állandósult állapotú folyamatok esetében az oldott anyagnak az egyik fázisból a 

másikba való átmenete miatt mindegyik fázis koncentrációja változik a készüléken való áthaladása közben. 

Hasonlóképpen szakaszos eljárások esetében a koncentráció mindegyik fázisban változik időben. Ezek a 

változások a hajtóerőkben is változásokat okoznak, ezért szükséges a koncentrációváltozások követése, amit az 

anyagmérlegek segítségével tehetünk. A fázisok érintkeztetése megvalósítható szakaszos és folyamatos 

berendezésekben. A folyamatos berendezések lehetnek fokozatszerűek és kolonna típusúak. 

5.1. 2.5.1. Állandósult állapotú egyenáramú folyamatok 
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Vizsgáljunk valamely anyagátviteli műveletet, amelyet állandósult állapotban, egyenáramban hajtunk végre, 

mint azt az 2.9. ábrán láthatjuk. 

2.9. ábra - Stacionárius állapotú egyenáramú folyamat 

 

Ezt egyszerűen egy derékszögű négyszöggel ábrázoltuk. A két, egymásban oldhatatlan fázist E és R fázisként 

jelöljük, és jelenleg csak azt az esetet vizsgáljuk, amikor egyetlen A anyag diffundál az R fázisból az E fázisba. 

A fázisok másik alkotórészét, a diffundáló oldott anyag oldószereit tekintsük úgy, mintha nem diffundálnának. 

A készülékbe, amelyben a fázisok érintkeznek, az R fázis R1 mol/s összes anyagtartalommal lép be, amelyben RS 

mol/s nem diffundáló oldószer és diffundáló oldott A anyag van, amelynek koncentrációja x1 móltört. Amint az 

R fázis a készüléken áthalad, az A anyag az E fázisba diffundál, és ennek következtében a kilépésnél az R összes 

mennyisége R2 mol/s értékre csökken, míg az RS nem diffundáló oldószer áramlási sebessége ugyanaz, mint a 

belépésnél, az A anyag móltörtje x2-re csökken. Hasonlóképpen az E fázis a belépésnél E1 mol/s összes anyagot 

tartalmaz, amelyből ES mól a nem diffundáló oldószer és az A koncentrációja yl móltört. Az A anyagnak y2 

móltört koncentrációra való növekedése következtében az E fázis a kilépésnél E2 mol/s mennyiségre nő, míg ES 

oldószertartalma állandó marad. 

A készülék köré rajzolt szabálytalan alakú, 1 zárt szaggatott vonal segítségünkre lesz az A anyag 

anyagmérlegének megállapításában, mivel az áramok A anyagáramát minden olyan helyen figyelembe kell 

készíteni, ahol a görbét valamelyik nyíllal jelölt áram keresztezi. A belépő R fázis A anyagtartalma R1x1, az E 

fázisban E1y1. Hasonlóképpen a kilépő áramok A anyagtartalma R2x2, illetve E2y2. Mindezek alapján az A anyagra 

felírt mérlegegyenlet: 

(2.53)  

(2.54)  

Az A anyag R1x1 mól számának és a nem diffundáló RS oldószer mólszámának hányadosa megegyezik az A 

anyag x1 móltörtjének és a fázis nem A-anyag 1-x1 mól törtjének hányadosával: 

(2.55)  és 
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(2.56)  

ahol X1 az A anyag mól arányában kifejezett koncentráció a belépési pontban (A mol/nem-A mol). Az E fázis is 

hasonlóképpen felírható ez a mólarány, és a (2.54) egyenlet így a következő alakra hozható: 

(2.57)  

A (2.57) egyenlet egy egyenes egyenlete, és az egész egyenáramú műveleti egységre felírt úgynevezett 

integrális mérlegegyenlet reprezentál. 

A készülék bármely B-B metszetében az A anyag móltörtje x és y, mólaránya pedig X és Y az R, illetve az E 

fázisban. Ha a 2. zárt szaggatott vonalú téglalapot úgy rajzoljuk meg, hogy az a készüléknek a belépéstől a B-B 

metszetig terjedő részét foglalja magába, az A anyag anyagmérlege a következőképpen alakul: 

(2.58)  

(2.59)  

a (2.59) egyenlet az (X, Y) koordináta-rendszerben szintén egy negatív iránytangensű egyenes egyenlete, 

amelynek hajlásszöge –RS/ES, és amely az (X1, Y1) és (X, Y) futó pontokon halad át. A két egyenes hajlásszöge 

ugyanaz, és egy pontjuk közös, ezért ezek az egyenesek egybeesnek, és a (2.59) egyenlet a készülékben levő 

fázisok összetételére vonatkozó általános kifejezés a belépéstől bizonyos távolságra levő helyen. Mivel X és Y a 

két fázis koncentrációit jelenti, az egyensúlyi összefüggés kifejezhető ezekkel a koordinátákkal is. A 2.10. ábra 

mutatja az egyensúlyi összefüggés ábrázolását, valamint az (2.57) és (2.58) egyenlet QP egyenesét. 

2.10. ábra - Egyenáramú diffúziós folyamat, az oldott anyag átvitele az R fázisból az E 

fázisba 

 

A QP egyenest munkavonalnak nevezzük, és nem tévesztendő össze az előzőkben tárgyalt hajtóerő 

egyenesekkel. A készülékbe való belépésnél az anyagátviteli együtthatók a két fázisban a KP hajtóerő egyenest 

eredményezhetik, ahol K jelenti a határfelületi összetételt a belépésnél, és a KM, illetve MP távolságok jelentik a 

hajtóerőt az E illetve az R fázisban. Hasonlóképpen a kilépésnél L pont ábrázolhatja a határfelületi összetételt, és 

LQ a hajtóerőket jelentő egyenest. Ha a készülék hosszabb lenne, mint azt az 2.9. ábra mutatja, úgyhogy a végén 
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egyensúly állna be a két fázis között, a megfelelő Xe és Ye egyensúlyi összetételeket úgy nyerjük, hogy a 

munkavonalat meghosszabbítjuk addig, amíg az egyensúlyi görbét annak T pontjában metszi. A hajtóerők, és 

ennek következtében a diffúzió sebessége is, ebben a pontban nullára csökkennek. Ha a diffúzió iránya 

ellenkező lenne, azaz az E fázisból az R fázisba, a munkavonal az ellenkező oldalra kerülne, amint azt az 2.11. 

ábra mutatja. 

2.11. ábra - Egyenáramú diffúziós folyamat, az oldott anyag átvitele az E fázisból az R 

fázisba 

 

A munkavonal egyenessége azoktól az egységektől függ, amelyekkel az anyagmérleg koncentrációit kifejeztük. 

A 2.10. és 2.11. ábrákon egyenes vonalak vannak, mert a mólarányban kifejezett koncentrációkat az ES és az RS 

változatlan mennyiségekre alapoztuk. Ha a (2.54) egyenletet móltörtes koordináta-rendszerben ábrázoljuk, vagy 

móltörtekkel arányos valamilyen más koncentrációegységet, például parciális nyomást használunk, görbét 

kapunk. E görbe iránytangense minden pontban -R/E, és mivel az R és E mennyiségek változnak, az 

iránytangens is változik. Ez esetben a végső egyensúlyi viszonyoknak megfelelő T pont helyének extrapolálása 

mindenesetre sokkal nehezebb, mint a mólarány-koordináták használata esetében. Az olyan műveletben viszont, 

ahol az egyes fázisok teljes mennyisége, E és R állandó marad, mialatt összetételük az egyes komponensek 

diffúziójának következtében változik, a móltörtekkel ábrázolt diagram fog egyenes munkavonalat adni, amint 

azt az (2.54) és (3.42) egyenletek mutatják (E1=E2=E és R1=R2=R). Ha mindegyik komponens diffundál, 

úgyhogy egyik fázis összes mennyisége sem marad állandó, a munkavonal általában görbe lesz. 

5.2. 2.5.2. Állandósult állapotú ellenáramú folyamatok 

Ha az előzőkben vizsgált folyamatot ellenáramban valósítjuk a 2.12. ábrán, az anyagmérleg móltörtekben és 

mólarányokkal kifejezett koncentrációkkal: 

(2.60)  

(2.61)  

Az 1 index jelzi a készüléknek azt a végét, ahol az R fázis belép, 2 index azt a végét, ahol az R fázis kilép. Az 

anyagmérleg a készülék egy tetszőleges B keresztmetszetére: 

(2.62)  
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(2.63)  

Az egyenes egyenlete a szokásos alakban: 

(2.64)  

2.12. ábra - Állandósult állapotú ellenáramú folyamat 

 

A (2.62) és (2.63) egyenlet a fázisokban levő koncentrációk közötti általános összefüggést adja meg valamely 

tetszőleges keresztmetszetben, a (2.60) és (2.61) egyenlet pedig a teljes anyagmérleget írja le. A (2.61) az (X, Y) 

koordináta-rendszerben egy egyenes egyenlete, amelynek iránytangense RS/ES, és amely áthalad az (X1; Y1) és 

(X2, Y2) pontokon, amint azt a 2.13. ábrán láthatjuk. 

2.13. ábra - Ellenáramú diffúziós művelet munkavonalai 
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Az egyenes az egyensúlyi görbe felett fekszik, ha a diffúzió az E fázisból az R fázisba irányul, és alatta, ha a 

diffúzió ellentétes irányú. Az előbbi esetben egy olyan pontban, ahol a fázisok koncentrációit P adja meg, a 

hajtóerőt a PM egyenes jelzi. Ennek hajlásszöge a fázisok relatív diffúziós ellenállásától függ. A hajtóerők 

nagysága nyilvánvalóan változik a készülék egyik végétől a másikig. Ha a munkavonal valahol eléri az 

egyensúlyi görbét, az érintkező fázisok egyensúlyban lesznek, a hajtóerő és ezért a diffúzió sebessége is nullává, 

a véges anyagmennyiség átviteléhez szükséges idő pedig végtelenné válik. Ez meghatározott 

koncentrációváltozásra vonatkozólag azzal jellemezhető, hogy a fázisok áramlási sebességének aránya, azaz a 

munkavonal iránytangense szélsőértéket vesz fel. 

Az egyenáram esetében és itt is, a munkavonal egyenessége a koncentrációk kifejezésének módjától függ. A 

2.13. ábra munkavonalai egyenesek, mert az X és Y mólarányban kifejezett koncentrációk az RS és ES 

mennyiségekre vonatkoznak, amelyekre nézve feltételeztük, hogy állandók. Ha móltörteket, vagy olyan 

mennyiségeket használunk, amelyek a móltörtekkel arányosak, mint például a parciális nyomások, a 

munkavonalak görbék lesznek, amint az a 2.14. ábrán látható, és hajlásszögük bármely pontban R/E. 

2.14. ábra - Ellenáramú diffúziós folyamat görbe munkavonallal 
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Olyan esetekben ahol mind az E, mind az R fázis teljes mennyisége állandó, miközben összetételük változik, és 

a móltörtek függvényében ábrázolt diagram egyenes munkavonalat ad, amint azt a (2.60) egyenlet mutatja 

(E=E1=E2 és R=R1=R2). A munkavonal általában görbe lesz, ha minden komponens diffundál, úgyhogy egyik 

fázis összes mennyisége sem marad állandó. 

Összehasonlítva az egyenáramú és az ellenáramú diffúziós folyamatok munkavonal egyenleteit, 

megállapíthatjuk, hogy egyenáram esetében, 2.10 és 2.11 ábrák, a T pont az egyenáramú üzemmód 

határteljesítményét jelenti, vagyis azt az üzemállapotot, amelynél a két kilépő fázis egymással egyensúlyba 

kerül. Az átadás y-y* = y-mx hajtóereje ebben a pontban nullává válik. A két munkavonal helyzetéből 

következik, hogy egyenáram esetén az átadási folyamatban a hajtóerő mindig csökken. Ellenáramú 

folyamatokban, 2.13. ábra, a hajtóerő csökkenhet vagy nőhet, illetve állandó értéken is maradhat. Ha az 

ellenáramú művelet munkavonalai az egyensúlyi vonallal párhuzamosak, az elválasztásnak nem szab határt az 

egyensúly elérése. Az ellenáramúság tehát a hajtóerővel való célszerűbb gazdálkodást jelenti, következésképpen 

nagyobb mértékű elválasztásra teszi alkalmassá a műveleti egységet. 

6. 2.6. Az anyagátadási folyamat megvalósításának 
módjai 

Az anyagátviteli folyamatok kivitelezhetők mind a fázisok folyamatos érintkeztetésével egyetlen készüléken 

való átáramoltatással, mind ismételt érintkeztetés és elkülönítés közben a fokozatok sorba kapcsolásával 

(kaszkád), amikor is az egyes fokozatok lényegében egyenáramban működnek. A fázisok folytonos 

érintkeztetésével működő készülékeket kolonna típusú vagy csőszerű berendezéseknek, míg az egyes 

tökéletesen kevert, üstszerűnek tekintett berendezéseket fokozatoknak nevezzük. 

6.1. 2.6.1. Átadás kolonna típusú berendezésekben, az átviteli 
egység 

Egy jól üzemelő kolonna típusú berendezésben, például töltelékes kolonnában, az axiális irányú keveredés 

elhanyagolható a konvektív áramhoz képest, így a Benedek-László transzportegyenletből csak a konvektív és az 

átadási tag marad, vagyis az átadás mindkét fázisra 

(2.65)  
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(2.66)  

Rendezzük át a (2.65) egyenletet, és kijelölve az integrálást: 

(2.67)  

A (2.67) egyenletben H az oszlop magassága, amit két függvény, a vY/KYa = ÁEM, a hosszúság dimenziójú 

átviteli egységmagasságának, és a 

(2.68)  

dimenziómentes átviteli egység számának, AESz, szorzatával határozhatunk meg. 

A (2.68) egyenlet megoldásához induljunk ki a (2.63) ellenáramú folyamat általános egyenletéből, és fejezzük ki 

az R fázis XA mól arányában megadott koncentrációt: 

(2.69)  

A (2.69) összefüggést helyettesítsük be a (2.68) integrálegyenletbe, és végezzük el az integrálást: 

(2.70)  

ahol 

 

Amennyiben B = 1, akkor 

(2.71)  

A kolonna magassága: 

(2.72)  

Az átviteli egységmagasság a típustervezésnél az adott hidrodinamikai tartományban állandó, vagy állandónak 

vehető, a tervezési munka az ÁESz megadása után, a töltet rétegmagassága a (2.72) egyenlettel egyszerűen 

számítható. 

6.2. 2.6.2. Átadás egy fokozatszerű berendezésekben 

Egy fokozaton olyan készüléket értünk, amelyben két egymással nem elegyedő fázist hathatósan érintkeztetünk 

abból a célból, hogy az anyagátadás a fázisok között tökéletesen végbemenjen. Ezután az egymással 

egyensúlyba levő fázisokat mechanikailag szétválasztjuk. Egyensúlyi, ideális vagy elméleti fokozat tehát az 

készülék, vagy készülékrész, amelyben a fázisok érintkezési ideje elegendően hosszú ahhoz, hogy a kilépő 

fázisok egymással egyensúlyba kerüljenek. Egy elméleti fokozatot egyszerűen úgy alakíthatunk ki, ha az 

anyagátadási folyamatot például a 2.15. ábrán látható tökéletesen keveredő üstszerű berendezésben valósítjuk 
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meg. Most az anyagáram iránya legyen az E fázisból az R fázisba, tehát az ES fázis Y0 koncentrációja Y1 

koncentrációra csökken, mialatt az RS fázis az X0 koncentrációról X1 koncentrációra nő a 2.15. ábrának 

megfelelően. 

2.15. ábra - Anyagátadás tökéletesen kevert térben 

 

A berendezés komponens mérlege: 

(2.73)  

Az átadási egyenletek: 

(2.74)  

(2.75)  

Az utóbbi egyenlet átrendezésével: 

(2.76)  

Ha az üstszerű berendezésben a keverés intenzitását növeljük, a KY és a (fajlagos felület) erőteljesen növekedni 

fog. Emellett ha a berendezés átlagos tartózkodási ideje is elegendően nagy, akkor teljesülhetnek az alábbi 

egyenlőtlenségek: 

(2.77)  

akkor a (2.76) egyenlet bal oldalán az 1, jobb oldalt az X0 elhanyagolható. 

(2.78)  

Az egyszerűsítés után az alábbi közelítő összefüggést kapjuk: 

(2.79)  

Vagyis a berendezést elhagyó két fázis jó közelítésben egyensúlyinak tekinthető. Hasonló eredményt kaphatunk 

a (2.74) egyenlet (másik fázis) összefüggéseinek diszkussziójával is. Az olyan műveleti egységet vagy 

egységrészt, melyből az érintkező fázisok egyensúlyi összetételben lépnek ki, egyensúlyi egységnek vagy 

egyensúlyi tányérnak, fokozatnak nevezzük. A feltételekből látható, hogy igen nagy KYa értékkel lehet csak az 
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egyensúlyi egység kritériumot jól megközelíteni. Intenzív keveréssel és nagy felület kialakításával ez a 

kritérium kevert terekben 35-90 %-ban, két-három sorba kapcsolt egységgel 95-99 %-ban is teljesíthető. Az 

elméleti és az egyensúlyi egység kialakításában résztvevő, tehát a valóságban felhasznált sorba kapcsolt kevert 

terek számának hányadosa a művelet hatásfokára utal. Folytonos berendezések azon hosszát, melyen teljesül az 

egyensúlyi egység kritériuma, egyensúlyi egységmagasságnak, vagy tányérmagasságnak nevezzük. Egy valós 

berendezés teljes hossza, illetve magassága tehát: 

(2.80)  

Ahol EEM az egyensúlyi egység- vagy tányérmagasság, és EESZ az elméleti tányérok vagy egyensúlyi 

egységek száma. 

Az egyensúlyi -és átviteli egység fogalom definíciójában, következésképpen tartalmában eltér. Vagyis annak 

ellenére, hogy bizonyos esetekben az ÁEM és az EEM adott rendszerre azonos értékű, nem tekinthető 

általánosítható tervezési szabálynak. Az ÁEM és az EEM számszerű értékei egyértelműen minősítik az adott 

diffúziós berendezés hatékonyságát. Miután rögzítik azt a berendezés hosszúságot, melyen az egységnyi 

átalakulás végbemegy. Különféle berendezésekre és műveletekre az értékek 0,1-1,0 m nagyságrendben 

változhat. Ha arra gondolunk, hogy a beruházási, karbantartási és egyéb járulékos költségek a berendezés 

hosszával arányosak, világossá válik az ÁEM és EEM üzemgazdasági szerepe is. 

Az állandósult állapotú, stacionárius egyenáramú anyagátadási folyamatnak, amit az 2.9. ábra szemléltet, az 

eredménye lehet az is, hogy a két kilépő fázisok koncentrációi egyensúlyba kerülnek. Ez a folyamat ebben az 

esetben egy egyfokozatú műveletet valósít meg, és az egyensúlyi állapot a 2.10. ábrán a T pontnak felel meg. Az 

egyensúlynak egy tényleges fokozatban elérhető megközelítése a fokozathatásfok, amely különböző módon 

fejezhető ki. 

Így például a 2.10. ábra alapján azzal, hogy a QP munkavonal távolság a TP munkavonal távolságnak hányad 

része. A leggyakrabban használt kifejezésmód az η fokozathatásfok. Ez olyan tört, amelynek számlálója az 

egyik fázis összetételének változása az adott fokozaton való áthaladás közben, nevezője pedig az összetétel 

változás, amely akkor következik be, ha ez a fázis egyensúlyban lenne a kilépő másik fázissal. A 2.10. ábrának 

megfelelően ez vagy az E fázisban, vagy az R fázisban levő koncentrációkkal fejezhető ki. 

(2.81)  

6.3. 2.6.3. Szakaszos diffúziós folyamatok 

A szakaszos diffúziós műveletekre jellemző, hogy komponensre nézve zárt rendszert alkotnak. A fázisok nem 

áramlanak át a készüléken, a koncentrációk mindegyik fázison belül az idő függvényében változnak. Kezdetben 

az érintkezésbe hozott fázisok nem egyensúlyi összetételűek, de egy bizonyos idő elteltével meg fogják 

közelíteni az egyensúlyi állapotot. A szakaszos műveletek anyagmérlegét az állandósult állapotú egyenáramú 

műveletekre vonatkozó anyagmérlegek (2.58) és (2.59) egyenletei írják le. Ezek az egyenletek a művelet 

kezdete után bármely időpontban a fázisokban levő X és Y koncentrációk között összefüggést adják. A 2.10. és 

2.11. ábra grafikusan mutatja be ezeket a koncentrációkat. Ezeken az ábrákon a T pont adja azt a végső 

összetételt, amelyet az egyensúlyban nyerünk. A szakaszos művelet egy egyfokozatú műveletnek felel meg. 

6.4. 2.6.4. Kaszkádok 

Az egyes egyensúlyi fokozatok egy csoportja, melyek kapcsolatban vannak egymással, kaszkádokat alkotnak. A 

kaszkádok kialakításának célja az anyagátadási folyamat hatékonyságának növelése az egyfokozatú 

folyamathoz képest. Tehát egy kaszkádban az elválasztás jobb, mintha azt egy fokozatban valósítanánk meg. 

Egy kaszkádban a folyamat hatékonyságát az elméleti – és az adott elválasztáshoz gyakorlatban szükséges 

kaszkádszám hányadosával jellemezzük. Két vagy több fokozat sorba kapcsolásával, a fázisok egymáshoz 

viszonyított árama szerint a műveletet megvalósíthatjuk egyenáramú, keresztáramú vagy ellenáramú 

üzemeltetési módban. Az egyenáramú üzemmód egyetlen fokozatnak felel meg, tehát ehhez az üzemmódhoz 

nem szükséges kaszkádot kialakítani. Mindezek alapján a kaszkádokat keresztáramban, vagy ellenáramban 

üzemeltetik. 

6.4.1. 2.6.4.1Keresztáramú kaszkádok 
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A 2.16. ábrán egy kör reprezentál egy elméleti fokozatot, és minden fokozat felfogható a 2.15. ábrán bemutatott 

tökéletesen kevert üstnek, vagy egy egyenáramú fokozatnak. 

2.16. ábra - 2.16. Ábra. Három reális fokozat keresztáramú kaszkádja 

 

Az R fázis áramlik az egyes fokozatból a következőbe, miközben minden fokozatban friss E fázissal kerül 

érintkezésbe. Az E fázisok térfogatáramai minden egyes fokozatban különbözőek lehetnek, és az egyes 

fokozatok hatásfokai is különbözhetnek. Az anyagmérleget minden egyes fokozatra ki kell számolni, az 

egyensúlyi diagram természetesen adott. A keresztáramú műveletet használják néha az adszorpciónál, a 

kilúgozásnál, szárításnál és az extrakciónál, máshol ritkább esetekben. 

6.4.2. 2.6.4.2. Ellenáramú kaszkádok 

A kaszkádok között a leghatékonyabb elválasztás az ellenáramú kaszkádokban valósítható meg, illetve az adott 

szétválasztáshoz ebben az üzemmódban szükséges a legkevesebb kaszkádszám, ezért a kaszkádok 

üzemeltetésénél ezt az üzemmódot alkalmazzák a leggyakrabban. A 2.17. ábrán egy N darab egyensúlyi 

egységből álló kaszkád látható. A kilépő áramok koncentrációi a fokozatok számozásának felelnek meg, így 

például az Y2 a 2. fokozatot elhagyó E fázis koncentrációja, és így tovább. Mindegyik fokozat működése azonos 

a 2.10. ábrán levő egyenáramú kolonna típusú, vagy a 2.15. ábrán egy tökéletesen kevert üst működésével. 

Ugyanis mindkét berendezésből elvileg egymással egyensúlyban lévő fázisok léphetnek ki. Az egész kaszkádot 

pedig a 2.12. ábra ellenáramú folyamatának paramétereivel jellemezhetjük. Az ábrán az első két fokozat 

egyenáramú munkavonal egyenlete a fokozatok alá van írva. Mivel mindegyik fokozat ideális, a kilépő fázisok 

egyensúlyban vannak, az Y2 egyensúlyban van az X2-vel és így tovább. Az összefüggéseket grafikusan az 2.17. 

ábra mutatja. 



 A fázisok közötti anyagtranszport, 

anyagátbocsátás 
 

 34  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

2.17. ábra - Többfokozatú ellenáramú kaszkád 

 

2.18. ábra - Ellenáramú többfokozatú kaszkád, átadás az R fázisból az E fázisba 

 

A PQ egyenes az 1. fokozat munkavonala, az MN a 2. fokozaté, és így tovább. Az X1 és Y1 koordináták az 

egyensúlyi görbére esnek, mivel a fokozat ideális, ezért az olyan pontok, mint a Q vagy az N az ábrán a fokozat 

kilépő áramainak koncentrációit jelentik. Az ST egyenes a (2.61) vagy a (2.64) egyenlet az egész kaszkád 

(fokozatsorozat) munkavonala, és az olyan pontok, mint B, C, egészen S-ig a kaszkád valamely szintjén vagy 

metszetében levő összetételt jelképezik a 2.18. ábrán. A B pont a nem egyensúlyban levő, a fokozatok között 

egymás mellett elhaladó, ezért a munkavonalon levő, a 2-es és az 1-es fokozatokba belépő fluidum áramok X1 és 

Y2 koncentrációit, a C pont a 3-as és a 2-es fokozatokba belépő X2 és Y3 koncentrációkat és így tovább, jelöl. A 

kaszkád munkavonala és az egyensúlyi görbe közötti TQBNC…S zegzugos vonal megrajzolásával 

meghatározhatjuk az ellenáramú folyamathoz szükséges ideális fokozatok számát. Ha az egyensúlyi görbe és a 

kaszkád munkavonala valahol érintkezik, a lépések sűrűsödnek, és a kívánt összetétel változás eléréséhez 

végtelen számú lépésre lenne szükség. 

6.5. 2.6.5. Fokozatok és anyagátviteli sebességek 
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Az előzőekből kitűnik, hogy mindegyik folyamat vizsgálható mind a jelképező fokozatok számával, mind a 

megfelelő anyagátviteli sebességek alapján. Például a szakaszos vagy a folyamatos változást az egyenáramú 

folyamatok megismétlésével lehet elérni, amikor az első fokozatból kilépő fázisok egyikét friss kezelőfázissal 

újra érintkezésbe hozzuk. Hasonlóképpen ellenáramú, többfokozatú kaszkádot is lehet alkalmazni. Ha az 

ellenáramú műveletet folytonos érintkeztetéssel valósítjuk meg, a fázisok ismételt elkülönítése és 

újraérintkeztetése nélkül, még mindig le lehet írni a műveletet, a vele egyenértékű fokozatszámok segítségével. 

Azonban az ilyen esetekre jellemző differenciális összetételváltozások miatt helyesebb ezeket a műveleteket az 

átlagos anyagátadási együtthatókkal vagy ezekkel egyenértékű kifejezésekkel jellemezni. Az ideális fokozatok 

számának kiszámításához az egyensúlyi és az anyagmérleg összefüggések szükségesek. 
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3. fejezet - Gáz- folyadék rendszerek 
közötti anyagtranszport, 
gázabszorpció és deszorpció 

Gázok nedvesítése, nedvességelvonás gázokból, gázabszorpció, gázdeszorpció közös követelménye egy gáz- és 

egy folyadékfázis érintkeztetése abból a célból, hogy a fázisok között diffúziós anyagátmenet jöjjön létre. A 

nedvesítésnél a folyadék tiszta anyag, koncentrációkülönbség és az anyag diffúziója csupán a gázfázisban jön 

létre. Az abszorpciónál koncentrációkülönbség van mind a folyadék-, mind a gázfázisban, és legalább egy 

komponens diffúziója mindkettőben előfordul. A felsorolt műveletek közül a környezetvédelem szempontjából 

nagy jelentőséggel bíró gázok abszorpciójával és deszorpciójával foglalkozunk. 

A gázabszorpció egy elválasztási művelet, amelyben a gázelegyet folyadékkal (abszorbenssel) érintkeztetjük 

abból a célból, hogy a gáz egy vagy több komponensét folyadékfázisba vigyük át. A gázelegy egy vagy több 

komponensét abszorbenssel kioldjuk a gázfázisból, és a folyadékfázisban ezek a komponensek egy oldatot 

alkotnak. Az iparban az abszorpciós folyamatot elsősorban gázelegyek értékes komponenseinek kinyerésére 

vagy a gázelegyek szennyeződéseiktől való megtisztítására használják. Például egy kokszkemencében a 

melléktermékként keletkező gázból az ammóniát vízzel abszorbeálják, majd olajjal a benzol- és toluol gőzöket. 

A nemkívánatos kénhidrogént akár ebből a kokszgázból, akár a földgázból, akár a természetes 

szénhidrogéngázokból különböző lúgos oldatokkal mossák ki, amikor a kénhidrogén a folyadékfázisban 

elnyelődik. A gázárammal elvitt értékes oldószergőzöket újrahasznosítás céljára vissza lehet nyerni, ha a gázt az 

olajgőzök számára alkalmas oldószerrel mossák. A környezetvédelemben, különösen a levegőtisztaság-védelem 

területén a mérgező gázkomponensek levegőbe kerülésének megakadályozására (például sósav gáz, 

kénhidrogén, ammónia stb.) abszorpciót alkalmaznak. Az abszorpciónak két fajtája van, a fizikai és a kémiai 

abszorpció (kemoszorpció). A kemoszorpciónál az elnyelődött komponens az abszorbenssel kémiai vegyületet 

képez. Ezekben a műveletekben anyagátadásra van szükség a gázáramból a folyadékba. A fizikai abszorpció az 

esetek többségében megfordítható. Ha az anyagátadás az ellenkező irányban megy végbe, azaz a folyadékból a 

gázba, a művelet neve deszorpció vagy kihajtás. Az abszorpció és a deszorpció összekapcsolása lehetővé teszi 

az abszorbens többszöri felhasználását, és az abszorbeáltatott komponens kinyerését tiszta anyag formájában. 

Például a benzolt és toluolt úgy távolíthatjuk el a fent említett abszorpciós olajból, hogy azt vízgőzzel hozzuk 

érintkezésbe, aminek következtében a vízgőz elviszi az oldószergőzöket és az abszorpciós olajat ismét 

felhasználhatjuk. Az abszorpció és deszorpció alapelvei lényegileg azonosak, és a két műveletet együtt 

tanulmányozhatjuk. 

1. 3.1. Gázok egyensúlyi oldhatósága folyadékban 

Az a sebesség, amellyel valamely gázelegy egyik komponense oldódik az abszorbeáló folyadékban, az 

egyensúlytól való eltéréstől függ és ezért tárgyalnunk kell a gáz-folyadék rendszerek egyensúlyi jellemzőit. 

1.1. 3.1.1. Kétkomponensű rendszerek 

Képzeljünk el egy zárt tartályt például egy autoklávot, amibe egy tiszta gázt és egy tiszta, viszonylag nem 

illékony folyadékot engedünk, amiben a gáz könnyen oldódik. Az autokláv el van látva nyomásmérővel és belső 

csőspirállal, amellyel a hőmérsékletet a készülékben állandó értéken tudjuk tartani. Mérjük a gáz nyomását, és a 

hőmérsékletet állandó értéken tartjuk. A gáz molekulái behatolnak a folyadékba, oldódnak, miközben a gáz 

nyomása csökken, és végül az egész folyadékfázis koncentrációja azonossá válik. A gáz molekulái az oldat 

elhagyására is törekszenek, és visszalépnek a gázfázisba olyan sebességgel, amint a gáz koncentrációja az 

oldatban növekszik, míg végül az oldat által kifejtett gáznyomás csökkenése megáll, és konstans értékű lesz. 

Ettől kezdve az oldat koncentrációja nem változik tovább, és beáll a gáz- és folyadékfázisok között a dinamikus 

egyensúly. Ekkor a gáz koncentrációját az oldatban az adott nyomáson és hőmérsékleten a gáz folyadékban való 

oldhatóságának nevezzük. Ha most újabb tiszta gáz bevezetésével a nyomást növeljük, a gáz tovább fog 

oldódni, míg az új egyensúlyt el nem érjük, ezúttal nagyobb koncentrációban lesz jelen a folyadékfázisban. Így 

meghatározhatjuk a gáz koncentrációját vagy oldhatóságát és a megfelelő nyomást, és ezeket az adatokat a 3.1. 

ábrán grafikusan ábrázoljuk. Az A görbe az ammónia vízben való egyensúlyi oldhatóságának egy részét mutatja 

30 °C-on. 
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3.1. ábra - Gázok oldhatósága vízben 

 

A különböző gázok és folyadékok egyedi oldhatósági görbéket adnak, amelyeket minden rendszerre az esetek 

többségében kísérletileg kell megállapítani. Ha a gáz egyensúlyi nyomása az adott folyadékkoncentráció mellett 

nagy, mint a 3.1. ábrán a B görbe, akkor a gáz a folyadékban viszonylag oldhatatlan. Ha a gáz egyensúlyi 

nyomása kicsi, a C görbe, akkor az oldhatóság nagy. De ez csak egy relatív értelmezés, mert elegendően nagy 

nyomás alkalmazásával a folyadékban bármely végső gázkoncentrációt elő lehet állítani, mert a gáz 

cseppfolyósodott állapotában tökéletesen oldható a folyadékban. Minden gáz oldhatóságát a van’t Hoff-törvény 

szerint befolyásolhatjuk a hőmérséklettel. Ha az egyensúlyban levő rendszer hőmérsékletét emeljük, olyan 

változás következik be, amely hőt fogyaszt. A gáz oldódása rendszerint hőfejlődéssel jár, és ebből következik, 

hogy a legtöbb esetben a gáz oldhatósága csökken a hőmérséklet emelésével. Például a 3.1. ábrán az A 

ammónia-víz görbe 30 °C-on a 10 °C-nak megfelelő görbe fölött fekszik. Az oldószer forráspontján, feltéve, 

hogy gőznyomása kisebb, mint a gázé vagy az oldott gőzé, a gáz oldhatósága zérus lesz. 

1.2. 3.1.2.Többkomponensű rendszerek 

Ha gázok elegyét hozzuk érintkezésbe folyadékkal, bizonyos feltételek mellett az egyes gázok egyensúlyi 

oldhatósága független lesz a többitől, feltéve ha az egyensúlyt a gázelegyben a parciális nyomásokkal fejezzük 

ki. Ha a gáz összes komponensei egy kivételével gyakorlatilag oldhatatlanok, ezek koncentrációja a folyadékban 

olyan kicsi lesz, hogy nem befolyásolják a viszonylag jól oldódó komponens oldhatóságát, és az általánosítás 

alkalmazható. Például a 3.1. ábrán az A görbe akkor is ábrázolja az ammónia vízben való oldhatóságát, ha az 

ammóniát levegő hígítja, mivel a levegő alig oldódik vízben, feltéve, ha a diagram ordinátáját úgy tekintjük, 

mint az ammónia parciális nyomását a gázelegyben. Ez egy fontos megállapítás, mert így az oldhatósági adatok 

összegyűjtésére irányuló kísérleti munka jelentősen csökkenthető. Az általánosítás csak akkor alkalmazható, ha 

az elegy több komponense jelentékeny mértékben oldódik, és az oldott gázok közömbösek a folyadék 

minőségével szemben, ami csak ideális oldatok esetében áll fenn. Például propán- és butángáz elegye egymástól 

függetlenül oldódik a nem illó paraffinolajban, mert a keletkező oldat lényegileg ideális. Ezzel szemben az 

ammónia oldhatóságát a vízben befolyásolhatjuk metil-amin jelenlétével, mert e gázok keletkező oldata nem 

ideális. A gáz oldhatóságát ugyancsak befolyásolja a nem illó oldott anyag jelenléte a folyadékban, mint például 

sók vizes oldatában, feltéve ha ezek az oldatok nem ideálisak. 

1.3. 3.1.3.Ideális oldatok 
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Ha a folyadékfázist ideálisnak tekinthetjük, a gáz egyensúlyi parciális nyomását kiszámíthatjuk az oldatból 

anélkül, hogy kísérleti meghatározást kellene végeznünk. Az ideális oldatoknak négy fontos, egymással 

összefüggő tulajdonsága van: 

1. Az oldatban a vonzás és taszítás átlagos intermolekuláris erői változatlanok maradnak az alkotórészek 

elegyítésekor. 

2. Az oldat térfogata lineárisan változik az összetétellel. 

3. Az alkotórészek elegyítésekor sem hőelnyelés, sem hőfejlődés nem mutatkozik. A gázok folyadékban való 

oldódásának esetében azonban ez a kritérium nem foglalja magában a gáz folyékony állapotba való 

kondenzációjának latens hőjét. 

4. Az oldat teljes gőznyomása lineárisan változik a móltörtben kifejezett összetétellel. 

A valóságban nincsenek ideális oldatok, és a valódi oldatok csak megközelítik az ideális állapotot, mint határt. 

Az ideális állapot azt kívánná, hogy a komponensek molekulái méret, szerkezet és kémiai összetétel 

szempontjából hasonlóak legyenek. Gyakorlatilag azonban sok oldat majdnem ideális, mert a gyakorlatban 

ilyennek tekinthetjük őket. Ebbe a kategóriába tartoznak főleg a szerves vegyületek homológ sorainak 

szomszédos vagy majdnem szomszédos tagjai, így például benzolnak toluolban, etil- és propil-alkohol- vagy 

paraffin-szénhidrogén gázoknak paraffinolajokban, mint oldószerben levő oldatait ideális oldatoknak 

tekinthetjük. 

Rault-törvény szerint, ha az ideális oldattal egyensúlyban levő gázelegy követi az ideális gáztörvényt is, az 

oldott A gáz pA* parciális nyomása egyenlő ugyanezen a hőmérsékleten vett gőznyomásának, PA
o, és az oldatban 

levő x móltörtjének szorzatával. 

(3.1)  

Az oldószerfolyadék minősége csak olyan fokig jut szerephez, amennyiben megalapozza az oldat ideális 

állapotát, és ebből következik, hogy valamely oldószer ideális oldatában való oldhatósága mindig ugyanaz. Ha 

az összes nyomás olyan nagy, hogy az ideális gáztörvény már nem alkalmazható, Raoult törvényét gyakran 

használhatjuk a fugacitásokkal, amelyeket a nyomás kifejezésébe helyettesítünk. 

1.4. 3.1.4.Nem ideális oldatok 

A nem ideális oldatokban a (3.1) egyenlet hibás eredményt ad. Például a 3.1. ábrán a D vonal a vizes oldattal 

egyensúlyban levő ammónia számított parciális nyomása 10 °C-on, feltételezve hogy Raoult törvénye 

alkalmazható, ekkor nem kapunk valódi adatokat. Másrészről az E egyenes vonal jól írja le 10 °C-on az 

ammónia-víz adatokat a folyadék 0,06 móltört értékéig. Az ilyen vonal egyenletét a Henry-törvény adja meg: 

(3.2)  

ahol H Henry állandó. Látható, hogy különböző H értékekkel alkalmazható az ábrán feltüntetett minden gázra, 

legalábbis a kis folyadékkoncentrációk tartományában. Széles koncentrációtartományban eltérést okoz a Henry-

törvénytől a folyadékkal való kémiai reakció vagy elektrolitikus disszociáció, mint az ammónia-víz esetében. 

Eltérést okoz a gázfázis nem ideális volta is. A kevésbé oldható gázok, mint például nitrogén vagy oxigén 

vízben, várható módon követik a törvényt egészen a légköri 1,01325 105 Pa egyensúlyi parciális nyomásig. A 

kritikus hőmérsékletük alatt a gőzök is általában követik a Henry törvényt az adott hőmérséklethez tartozó 

telítési nyomásnak körülbelül 50%-áig, feltéve, hogy a folyadékban nincs kémiai reakció. A H értékét minden 

esetben kísérletileg kell meghatározni. A Henry-állandó függ az abszorbens és a gáz tulajdonságaitól, a 

hőmérséklettől, de független a nyomástól. A 3.1. táblázatban néhány gáz Henry-állandóit tüntettük fel 

3.1. táblázat - 3.1. Táblázat. Néhány gáz Henry állandói vízben (H×10-4) 
 

(ToC) CO2 CO C2H6 C2H4 He H2 H2S CH4 N2 O2 SO2 

0 0,073 3,52 1,26 0,552 12,9 5,79 0,0268 2,24 5,29 2,55 ----- 

10 0,104 4,42 1,89 0,768 12,6 6,36 0,0367 2,97 6,68 3,27 ------ 
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(ToC) CO2 CO C2H6 C2H4 He H2 H2S CH4 N2 O2 SO2 

20 0,142 5,36 2,63 1,02 12,5 6,83 0,0483 3,76 8,04 4,01 0,0014 

30 0,186 6,20 3,42 1,27 12,4 7,29 0,0609 4,49 9,24 4,75 0,0016 

40 0,233 6,96 4,23 ----- 12,1 7,51 0,0745 5,20 10,4 5,35 -------- 

p*A=HxA, p*A=A komponens parciális nyomása atm –ban. xA=A komponens móltörtje, H=Henry állandó atm 

vagy Pa mértékegységben. Például az O2 Henry állandója 30 0C-on H=4,75•104 atm = 4,813•109 Pa. 

Ha a (3.2) egyenlet mindkét oldalát elosztjuk a pö összes nyomással, akkor a Dalton-törvény értelmében: 

(3.3)  

A Biner (A és B) gázelegy folyadékban való oldása esetén (a fázisok közt megoszló komponens A, a hordozó B) 

két fázis lép kölcsönhatásba, tehát a fázisok száma f = 2. A komponensek száma: K=3. A rendszer szabadsági 

foka: 

(3.4)  

Az abszorpciónál a változó paraméterek a hőmérséklet, a nyomás, valamint a két fázis koncentrációja. Ebből az 

következik, hogy egyensúlyi állapotban adott hőmérséklet és összes nyomás mellett az egyik fázis 

koncentrációja, például a gázfázisban a megoszló komponens parciális nyomása egyértelműen meghatározza a 

másik fázis, jelen esetben a folyadék koncentrációját. Ezt fejezik ki a Rault- és a Henry-törvények. 

2. 3.2. Az abszorpció anyagmérlege 

Az anyagmérleg az anyagmegmaradás elvén alapszik, és a munkavonal egyenletét írja le. Ellenáramú- és 

egyenáramú illetve egyfokozatú abszorpciónál a munkavonalak különböznek. 

2.1. 3.2.1. Ellenáramú folytonos abszorber anyagmérlege 

A 3.2. ábra egy ellenáramú abszorpciós tornyot tüntet fel, amely lehet akár töltelékes vagy permetező torony, 

lehet benne bármely olyan belső szerkezet, amely előidézi a folyadék és gáz érintkezését. 

3.2. ábra - Ellenáramú abszorpciós kolonna 
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A teljes gázáram áramsűrűsége a torony valamely tetszőleges pontjában G (mol/m2s), amely az A diffundáló 

anyagból y (moltört, pA parciális nyomás) vagy Y (molarány) és a nem diffundáló, az oldószerben gyakorlatilag 

oldhatatlan GS (mol/m2s) vivő gázból tevődik össze. Ezek között az összefüggés: 

(3.5)  

(3.6)  

Hasonlóképpen a teljes folyadékáram áramsűrűsége F (mol/m2s), amelyben az oldódó gázt x (moltört vagy X 

molarány) jellemzi, és amely FS (mol/m2s) gyakorlatilag nem illékony oldószert tartalmaz. 

(3.7)  

(3.8)  

Tehát az A anyag egy része a gázfázisban van Y molarány (A anyag móljainak száma/inert gáz móljainak száma) 

koncentrációban, illetve a folyadékfázisban X molarány (A anyag móljainak száma/oldószer móljainak száma) 

koncentrációban. Mivel a vivő (inert) gáz és a folyadék oldószer mennyisége, mialatt áthaladnak a tornyon, 

lényegileg változatlanok maradnak, célszerű az anyagmérleget, ezekkel kifejezni. Az oldott anyag mérlege a 

torony felső részén egy tetszőleges magasságban: 

(3.9)  

és az egyenes egyenlete 
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(3.10)  

A (3.10) egyenlet az X, Y koordinátarendszerben egy egyenes, amit munkavonal egyenletének nevezünk, 

iránytangense FS/GS, amely átmegy az (X2, Y2) ponton. Ha X1és Y1 értéket helyettesítjük X és Y helyébe, az 

egyenes átmegy az (X1, Y1) pontokon. Ezt mutatja abszorber esetére a 3.3.a. ábra. Ez az egyenes ábrázolja a 

folyadék és gáz koncentrációinak összefüggését a torony bármely keresztmetszetében, mint például a P pontban. 

Az oldott gáz egyensúlyi oldhatósági adatait a folyadékban (oldószerben) ugyanezekben a 

koncentrációegységekben, ugyanezen a diagramon is ábrázolhatjuk. Ilyen az MN görbe, melynek minden 

pontjában a gáz koncentrációja bizonyos helyi koncentrációjú és hőmérsékletű folyadékkal van egyensúlyban. 

Az abszorber esetében, ahol az anyag átadása a gázból folyadékba történik, a munkavonal mindig az egyensúlyi 

görbe fölött van, míg a kihajtó (sztrippelő) kolonna esetében, ahol az anyagátadás a folyadékból a gázba 

történik, a vonal mindig az egyensúlyi görbe alatta van, amint az a 3.3. ábrán látható. 

3.3. ábra - Az abszorpciós- és a kihajtó kolonna munkavonalai 

 

A munkavonal egyenes, ha mólarányt egységekben ábrázoljuk. Móltörtek vagy parciális nyomások alkalmazása 

esetén a vonal lehet görbe is. 

Az abszorberek tervezése illetve üzemeltetése alkalmával adottnak tekintjük a G vagy GS gázmennyiséget, az Y1 

és Y2 a belépő és kilépő gázkoncentrációkat és a belépő folyadék X2 koncentrációját. Ezeket az adatokat az 

eljárás követelményei rögzítik, de az alkalmazandó F vagy FS folyadékmennyiség szabadon választható. 

Tekintsük a 3.4.a. ábrát. A munkavonalnak át kell mennie a D ponton, és az Yl ordináta magasságában kell 

végződnie. 

3.4. ábra - Minimális folyadék-gáz arány 
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Ha olyan folyadékmennyiséget használunk, amely a DE munkavonalat adja, a kilépő folyadék összetétele X1 

lesz. Ha kevesebb folyadékot használunk, a kilépő folyadék összetétel nagyobb lesz, például az F pontbeli 

összetétel. Mivel a diffúzió hajtóereje kisebb, a gáz és a folyadék érintkezési idejének nagyobbnak kell lennie, 

és ennek megfelelően magasabb abszorberre van szükség. Az alkalmazható minimális folyadékmennyiség 

megfelel a DM munkavonalnak, amelynek az egyensúlyi görbével találkozó munkavonalak közül a legnagyobb 

az iránytangense, és amely P pontban érinti a görbét. A P pontban a diffúzió hajtóereje zérus, a folyadékarány 

(FS/GS) minimális. A kívánt koncentrációváltozáshoz szükséges érintkezési idő végtelen, ez végtelen magas 

tornyot eredményezne, ami a folyadék-gáz arány egyik határértékét jelenti. Az egyensúlyi görbe gyakran felfelé 

konkáv, amit a 3.4.b. ábrán láthatunk, és a minimális folyadék-gáz arány ekkor olyan kilépő folyadék 

koncentrációnak felel meg, amely a belépő gázzal egyensúlyban van. Ekkor is végtelen magasságú oszlopra 

lenne szükség. Amennyiben az abszorbens áramát végtelen nagyra növelnénk, a folyadékarány (FS/GS) végtelen 

nagy lenne, az abszorbens koncentrációja az abszorpció során nem változik, X2 = állandó, és a munkavonal 

párhuzamos az Y tengellyel. A folyamat hajtóereje maximális, és ebben az esetben minimális magasságú 

oszlopra lenne szükség, ami a folyadék-gáz arány másik határértékét jelenti. Egy reális abszorpciós kolonna a 

minimális és a maximális folyadékarány közötti optimális folyadékarány környezetében üzemel. Az optimális 

folyadékarányt a minimális folyadékarány 1,2-1,5 szeresével szokták megadni. Abszorpciónál igen gyakran 1,5-

es szorzót alkalmaznak. 

Ezek az alapelvek alkalmazhatók a kihajtásra is, ahol az a munkavonal, amely valahol találkozik az egyensúlyi 

görbével, a maximális folyadék-gáz arányt és a minimális kilépő folyadék koncentrációt ábrázolja. 

2.2. 3.2.2. Egyenáramú folytonos és az egyfokozatú abszorpció 
anyagmérlege 

A 3.5. Ábrán egy egyenáramú abszorber látható. Ez az abszorber működés szempontjából lehet egyenáramú 

folytonos, vagy egyfokozatú (kevert üstben, vagy buboréksapkás tányéron) megvalósított abszorpció, mivel 

elvileg mindegyik eljárásnál beállhat a gáz-folyadék egyensúly. 

3.5. ábra - Egyenáramú abszorber 
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Ha a gáz és folyadék egyenáramban áramlik, a munkavonal egyenlete: 

(3.11)  

(3.12)  

A (3.12) egyenletből kitűnik, hogy a munkavonal iránytangense –FS/GS negatív. Ennek az aránynak nincs 

határértéke, de a végtelen magasságú torony egymással egyensúlyban levő folyadék- és gázkilépést 

eredményezne, mint (Xe, Ye) pontban. Az egyenáramú folytonos abszorpció alkalmazása nem gyakori. Ugyanez 

vonatkozik a kevert terekben lejátszódó abszorpcióra is. Ha a keveredés elég intenzív, a fajlagos felület nagy, és 

elegendően hosszú idő áll rendelkezésre, akkor elvileg beáll az egyensúly. 

3. 3.3. Az elméleti fokozatok számának 
meghatározása 

Az abszorpció megvalósítható ellenáramú többfokozatú készülékekben, kolonnákban és más hasonló 

készülékekben. A készülékben a folyadék és gáz fokozatonkénti érintkezése jön létre, ezért ezek a berendezések 

ellenáramú többfokozatú kaszkádok. Ha a már említett kolonna buboréksapkás torony, akkor minden egyes 

tányéron a gáz és a folyadék bensőséges érintkezését a buboréksapkák segítségével hozzuk létre, majd 

elválasztjuk a folyadék- és a gázáramot egymástól a 3.6.a. ábrához hasonló módon, és így a tányér alkotja a 

fokozatot. 

3.6. ábra - Ellenáramú többfokozatú abszorpció 
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A buboréksapkás tányéros kolonna alkalmas arra, hogy önkényesen választott standardnak tekintsük a 

tervezésben és a valódi tányérok teljesítőképességének mérésében, tekintet nélkül működési elvükre. 

3.1. 3.3.1. Elméleti tányérszám grafikus meghatározása 

Ebből a célból definiáljuk az elméleti- vagy ideális tányért úgy, hogy az arról távozó összes gáz átlagos 

összetétele egyensúlyban van a távozó folyadék átlagos összetételével. A 3.6.a. ábrán feltüntetett abszorber 

esetében minden egyes tányérnak megfelelő folyadék- és gázösszetételt megjelöltünk. Például a 3. ideális tányér 

a folyadék összetételét x2-től x3-ig és a gázösszetételét y4-tól y3-ig változtatja meg. A lépcsők ezért az ideális 

tányérokat képviselik a 3.6.b. diagramon, minél közelebb van a munkavonal az egyensúlyi görbéhez, annál több 

lépcsőre van szükség. Ha a két görbe bármely minimális FS/GS (a koncentrációk X és Y molarányok), illetve F/G 

(a koncentrációk x és y moltörtek), aránynak megfelelő pontban elérné egymást, a lépcsők és tányérok száma 

végtelen lenne. A lépcsők egyformán jól szerkeszthetők, bármilyen koncentrációegységgel rajzoljuk meg a 

diagramot, például móltörttel vagy parciális nyomással. A szerkesztés a kihajtásra is ugyanaz, természetesen 

azzal a módosítással, hogy a munkavonal az egyensúlyi görbe alatt fekszik. 

3.2. 3.3.2. Elméleti tányérszám analitikus meghatározása 

Azokban az esetekben, amelyekben mind a munkavonal, mind az egyensúlyi görbe egyenes vagy egyenesnek 

tekinthető, az elméleti tányérok számát grafikus módszer mellett analitikusan is meghatározhatjuk. Ez gyakran 

előfordul a viszonylag híg gáz- és folyadékelegyek esetében. Henry törvényét gyakran alkalmazzák híg 

oldatokra. Ha az elnyelt gáz mennyisége kicsi, az abszorberbe belépő és onnan távozó teljes folyadékmennyiség 

gyakorlatilag állandó marad, F1 = F2 = Fn=F (összesmol/m2s), és hasonlóképpen közel konstans a teljes 

gázmennyiség is G (mol/m2s). Ekkor a móltörtekkel ábrázolt munkavonal egyenes lesz. A 3.6. ábrán feltüntetett 

abszorber 1 tányérjának anyagmérlege 

(3.13)  

A Henry-törvény y1 = m x1 egyenletéből az x1-et behelyettesítjük a (3.13) egyenletbe 

(3.14)  

A (3.14) egyenletet y1-re megoldjuk: 

(3.15)  
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ahol A = F/mG hányadost abszorpciós faktornak nevezzük. 

Hasonlóképpen járunk el a 2. fokozatnál is. Felírjuk a mérlegegyenletet a 2. tányérra, és y2-re megoldjuk: 

(3.16)  

A (3.15) egyenletet behelyettesítjük a (3.16) egyenletbe. Ezután a 3. tányérra írjuk fel a mérlegegyenletet, 

megoldjuk y3-ra és ebbe helyettesítjük be az y2-t, és így tovább, amíg eljutunk az N-edik tányérig, majd az N-et 

kifejezzük. A megoldás A≠1 esetben [2]: 

(3.17)  

A = 1 esetben: 

(3.18)  

Ideális elegyek esetében, ahol a munkavonal is és az egyensúlyi vonal is egyenes, a (3.17) és a (3.18) 

egyenletekkel meghatározhatjuk az elméleti tányérok (fokozatok) számát. A tányérhatásfok ismeretében 

kiszámíthatjuk a gyakorlatban szükséges tányérok számát, a gyakorlati tányérszámot. A kolonna magasságának 

meghatározásához ismernünk kell a tányértávolságot is. A tányértávolságot általában először a szerkesztés, 

karbantartás és költségtényezők gyakorlati adatai alapján választjuk meg, majd az elárasztás ellen megfelelő 

biztonság szempontjából ellenőrizzük. A kolonna magasságát a gyakorlati tányérszám és a tányérmagasság 

szorzata adja. 

4. 3.4. Az átviteli egységmagasság és átviteli 
egységszám meghatározása 

A folytonos érintkezésű berendezések közül abszorpciós műveletek megvalósítására az ellenáramú töltelékes 

oszlopokat és permetező tornyokat gyakran használják. Ezek a berendezések tányéros tornyoktól eltérő módon 

működnek, a fluidumok a tornyon keresztülhaladva folytonosan, megszakítások nélkül érintkeznek egymással. 

Ezért a töltelékes toronyban a folyadék és gáz összetétele folytonosan változik a töltelék magasságának 

függvényében. Egy adott helyen az egymással érintkező fázisok koncentrációját az abszorbeálódott 

komponensre felírható, anyagmegmaradást kifejező mérlegegyenlet (munkavonal) segítségével adhatjuk meg. A 

munkavonal minden egyes pontja valahol a toronyban található állapotot képvisel, míg a tányéros tornyok 

esetében csak a munkavonal egyes pontjainak van fizikai tartalma. Ugyanis a tányéros tornyoknál a munkavonal 

egy-egy pontja a két tányér között, az egymás mellett elhaladó, a tányérról ki- és a tányérra belépő, nem 

egyensúlyban lévő folyadék és gázfázis koncentrációi közötti kapcsolatot fejezi ki. Az abszorpciót általában 

ellenáramú berendezésekben hajtják végre. Egy folytonos, például töltött abszorber hosszúság menti 

koncentrációeloszlását szemléltetjük a 3.7. ábrán. Az x és y koncentrációk léptékei természetesen nem 

szükségszerűen azonosak. 

3.7. ábra - Abszorber vázlata és a koncentrációk hossz menti változása 
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4.1. 3.4.1.Átviteli egységmagasság számítása 

A film-, vagy a töltelékes abszorberek magasságának meghatározásához induljunk ki a Benedek-László egyenlet 

egydimenziós alakjából, amelyben az axiális visszakeveredés zérus, dugószerű az áramlás, stacionárius állapotú 

a kolonna. Ebben az esetben a mérlegegyenlet csak konvektív és átadási tagot tartalmaz: 

(3.19)  

A (3.19) egyenletben vG a gázelegy műveleti egységen belüli, üres keresztmetszetre vonatkoztatott átlagos 

lineáris sebességét, a fajlagos felületet, a Ky gázelegy adott komponensének az anyagátadási tényezőjét jelöli. A 

fenti egyenletet átrendezve és a jobb oldalra hajtóerőként az y* egyensúlyi koncentrációtól mért eltérést írjuk be: 

(3.20)  

A negatív előjel azért szerepel, mert a torony z magasságának növelésével a gáztöménység csökken. Az 

abszorber sémáját és a gáztöménység csökkenését a (3.7) ábrán láthatjuk. Az egyszerűség kedvéért a torony 

alján z = 0 helyen a koncentrációkat jelöljük 2-es, a torony tetején (z = ZT helyen) a koncentrációkat 1-es 

indexszel. Szeparáljuk és integráljuk a (3.20) egyenletet a torony (1) és (2) végpontjai között: 

(3.21)  

A (3.21) egyenletet átrendezve: 

(3.22)  
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A (3.22) egyenlet jobb oldalán az abszorber magassága szerepel, amelyet két tényező szorzataként adhatunk 

meg. Az integrál jel előtti tényező hosszúság dimenziójú, az integrál kifejezés dimenzió nélküli. Az előbbi az 

átviteli egység magassága (ÁEM vagy HTU), az utóbbi az átviteli egységszám (ÁESZ vagy NTU). Ezek szerint 

az átviteli egység magassága: 

(3.23)  

A (3.23) egyenletben a lineáris sebességet a gáz VG (m3/s) térfogatáramának és az A (m2) áramlási keresztmetszet 

hányadosaként is megadhatjuk. 

4.2. 3.4.2. Átviteli egységszám számítása 

Az átviteli egységszámot a (3.22) egyenletből az alábbi integrálegyenlet alapján számíthatjuk: 

(3.24)  

Az átviteli egységszámot az integrálás elvégzésével számíthatjuk. Ez több módon végezhető el. Az analitikus 

integrálás akkor lehetséges, ha mind a munkavonal, mind pedig az egyensúlyi összefüggés analitikus formában 

adott. Például, ha a munkavonal és az egyensúlyi vonal egyenes, valamint az abszorpciót tiszta abszorbenssel 

végezzük: 

(3.25)  

(3.26)  

A két egyenletből X-et kifejezve a két összefüggés másik oldala is egyenlő egymással 

(3.27)  

(3.28)  

ahol  az abszorpciós tényező. A (3.28) egyenletet az ÁESZ (3.24) egyenletébe helyettesítve 

(3.29)  

Az integrálás eredménye a következő: 

(3.30)  

ahol Y1 a bemenő és Y2 a kimenő gázfázis koncentrációja. 

4.3. 3.4.3.Átviteli egységszám grafikus meghatározása 
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Ha az egyensúlyi összefüggés analitikusan nem adott, akkor a grafikus vagy numerikus-integrálás a 

legcélravezetőbb. A gázkoncentráció függvényében felvesszük a hajtóerő reciprokját, 3.8. ábra, és a görbe alatti 

területet adja az átviteli egységszámot. 

3.8. ábra - Átviteli egységszám meghatározása grafikus módszerrel. 

 

Baker egy szerkesztési módszert dolgozott ki az ÁESZ meghatározására. Ez a módszer akkor alkalmazható, ha 

az egyensúlyi görbének csak kicsi a görbülete, a munkavonal pedig egyenes. Ebben az esetben a 3.9. ábrán 

látható szerkesztés végezhető el. Az AB munkavonal és az egyensúlyi vonal közé berajzoljuk az 0-P 

segédgörbét, úgy, hogy az felezze a munkavonal és az egyensúlyi vonal közötti ordinátakülönbségeket, majd az 

A pontból kiindulva vízszintes vonalat húzunk a segédgörbéig. Az ACD háromszög és az AFG háromszög 

hasonlóságából és a 0-P vonal szerkesztéséből következik, hogy a DE és a GF szakaszok egyenlők, vagyis a 

gázfázisban létrejött koncentrációváltozás (GF) megegyezik az adott szakaszon fennálló átlagos hajtóerővel 

(DE). A munkavonalnak ez a szakasza tehát egy átviteli egységet reprezentál. 

3.9. ábra - Átviteli egységszám meghatározása Baker grafikus módszerével 
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A szerkesztési ugyanilyen módon végezzük a munkavonal végpontjáig. Az átviteli egység tört része is 

értelmezhető, tehát amennyiben a 6. ábrához hasonlóan az utolsó átviteli egység a munkavonal végpontján túl 

végződik, a tényleges számot a vízszintes vonalon mérhető HI/HJ arányból állapítjuk meg. 

4.4. 3.4.4. Az abszorpciós torony magassága és átmérője 

Az abszorber (torony) magasságát tehát az (3.22) egyenlet alapján az átviteli egységszám és az átviteli 

egységmagasság szorzataként adjuk meg 

(3.31)  

Az üzemeltetésnél a cél az ÁEM csökkentése, tehát az, hogy a KY és az a értéke minél nagyobb legyen. A 

gázsebesség az ÁEM-ra gyakorolt (3.31) egyenletből látható közvetlen hatáson kívül a KY-t és az a-t is 

befolyásolja, tehát megválasztása bonyolultabb feladat. Az abszorpciós oszlop átmérőjét a feldolgozandó gáz 

mennyiségének és az optimális gázsebességnek az ismeretében választjuk meg a következő összefüggés alapján: 

(3.32)  

ahol D az oszlop átmérője, és a VG a gáz térfogatárama. 

A gázsebesség megválasztásánál a következő szempontok a mérvadók. Az áramok sebességének növelésével 

növekszik a komponensátadási tényező, esetleg a fajlagos átadási felület (emulgeációs tartomány). Ezzel együtt 

a készülék hidraulikus ellenállása és a művelet energiaszükséglete nő. Ezért az optimális gázsebesség 

meghatározása műszaki-gazdasági számítást tesz szükségessé. 

5. 3.5. Deszorpció 

A deszorpció az abszorpcióval ellentétes irányú és célú folyamat. Ha a komponens koncentrációja a gázfázisban 

kisebb egy megfelelő egyensúlyi koncentrációnál, az adott komponens a folyadékfázisból a gázfázisba megy át. 

A deszorpció célja az elnyeletett gáz tiszta állapotban való előállítása, illetve az abszorbens regenerálása az 

ismételt felhasználás előtt. A deszorpció többféleképpen valósítható meg. 

1. Kigázosítás inert gázzal vagy gőzzel: a deszorbeáló közeget általában ellenáramú tányéros vagy töltött 

oszlopban érintkezésbe hozzák az oldattal. A deszorbeáló közegben a megoszló komponens parciális 

nyomása kisebb, mint az oldat fölött, ezért az a gázáramba megy át. Inert gázként általában levegőt 

használnak. Ezt a módszert akkor használják, ha a megoszló gáz nem értékes, nem kívánják visszanyerni. 

Vízgőzt akkor alkalmaznak deszorbeáló közegként, amikor vízben oldhatatlan gázokat akarnak kinyerni, a 

gáz-gáz elegyet a deszorberből kondenzátorba vezetik, ahol a vízgőz kondenzálódik és a gázt tisztán kapják. 

2. Az abszorbens melegítése: A deszorberrel hőt közölve az oldatból a deszorbeálandó komponensen kívül az 

abszorbens egy része is elpárolog. A keletkező elegyet rektifikálással választhatják szét. 

3. A nyomáscsökkentés az adszorbens felett: Különösen nyomás alatti abszorpció esetén ez a legegyszerűbb 

megoldás, mivel a deszorpció az atmoszférikusra való nyomáscsökkentéssel is végbemegy. Atmoszférikus 

abszorpció esetén vákuumot kell alkalmazni. 

A fentiekben ismertetett deszorpciós eljárásokat természetesen kombinálni is lehet. 

6. 3.6. Az oldószer kiválasztása az abszorpcióhoz 

Ha az abszorpciós művelet fő célja valamilyen sajátos oldat előállítása, például a sósavoldat gyártásánál, akkor 

az oldószert a termék minősége határozza meg. Ha a fő cél egy bizonyos alkotórész eltávolítása a gázból, 

gyakran van lehetőség bizonyos mértékű választásra. A víz természetesen a legolcsóbb és rendelkezésre álló 

oldószer, de az alábbi tulajdonságok figyelembevétele igen fontos: 
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A gáz oldhatósága. A gáz oldhatósága lehetőleg nagy legyen, mert megnöveli az abszorpció sebességét és 

csökkenti a szükséges oldószermennyiséget. Általában az abszorbeálandó (oldott) anyaghoz kémiailag hasonló 

természetű oldószerek jó oldhatóságot biztosítanak, így szénhidrogén olajokat és nem vizet használunk a benzol 

eltávolítására a kokszkemence gázból. Azokban az esetekben, amikor a keletkező oldatok ideálisak, a gáz 

oldhatósága móltörtben kifejezve minden oldószerben ugyanaz. Tömegtörtben kifejezve azonban a kis 

molekulatömegű oldószerekben nagyobb az oldhatóság, és az ilyen oldószerekből tömegegységekben mérve 

kisebb mennyiségre van szükség. Az oldószer és az oldott anyag közötti kémiai reakció igen gyakran nagy 

gázoldhatóságot eredményez, de ha az oldószert újból felhasználás céljából vissza kell nyerni, a reakciónak 

reverzibilisnek kell lenni. Például a kénhidrogén eltávolítható gázelegyekből etanolamin-oldatokkal, mert a 

kénhidrogén könnyen elnyelődik alacsony hőmérsékleten és könnyen kihajtható magas hőmérsékleten. A 

nátrium-hidroxid kiválóan abszorbeálja a kénhidrogént, de a reakció irreverzibilis lévén, a kihajtási művelet 

során a H2S nem szabadítható fel. 

Illékonyság. Az oldószernek kicsi legyen a gőznyomása, mert az abszorpciós műveletből távozó gáz rendszerint 

telítve van az oldószerrel, és ezzel sok megy veszendőbe. Ha szükséges, egy második, kevésbé illó folyadék 

használható az első elpárolgott részének visszanyerésére. Ez fordul elő például néha szénhidrogén abszorberek 

esetében, amikor az abszorber fő részében jobb oldó hatása miatt viszonylag illékony oldószert alkalmazunk, és 

az elillant oldószert magasabb forráspontú olajjal nyerjük vissza a gázból. Hasonlóképpen a kénhidrogént 

nátrium-fenolát vizes oldatában abszorbeálhatjuk, de a kénmentesített gázt tovább mossuk vízzel az elpárolgott 

fenol visszanyerésére. 

További fontos szempont a korrózió. A készülékhez szükséges szerkezeti anyagok ne legyenek különlegesek 

vagy költségesek, az oldószerek legyenek olcsók, és kis viszkozitásúak. A kis viszkozitás előnyös a gyors 

abszorpció szempontjából, továbbá az abszorpciós tornyok kedvezőbb elárasztási viszonyai, a szivattyúzás kis 

nyomásesése és a jó hőátadás érdekében. 

Egyéb szempontok. Az oldószer lehetőleg ne legyen mérgező, gyúlékony, legyen kémiailag stabil, alacsony 

fagyáspontú és legyen környezetbarát. Természetesen valamennyi követelménynek az oldószer nem felel meg, 

ezek a szempontok néha egymást kizárják, de törekedni kell az optimális oldószer kiválasztására. 

7. 3.7. Abszorpciós berendezések 

Mindezen abszorpciós művelet esetében a berendezés elsőrendű feladata a lehető leghatásosabb érintkezés 

biztosítsa a gáz és a folyadék között azért, hogy a komponensek fázisok közötti diffúziója lehetővé váljék. Az 

anyagátadás sebessége közvetlenül függ a fázisok határfelületétől, és az egyik közegnek a másikban való 

eloszlása elsőrendű fontosságú. A készülékeket általánosságban abból a szempontból osztályozzuk, hogy a gáz 

vagy a folyadék a diszperz fázis. 

7.1. 3.7.1. Gáz diszpergáló készülékek 

Ebbe a csoportba tartozó berendezések a keverős készülékek és a tányéros tornyok különböző típusai, 

amelyekben a gázfázis buborékokká vagy cseppekké oszlik szét. A legfontosabb ebben a csoportban a 

buboréksapkás tányéros torony. 

7.1.1. 3.7.1.1. Keverős készülékek. 

Gázt bizonyos mennyiségű folyadékban a legegyszerűbb módon úgy lehet szétosztani, hogy perforált csövön 

vagy permetező rózsán keresztül a folyadék felszíne alá vezetjük. Az ilyen permetezőből kilépő gázbuborékok 

viszonylagosan nagyok, és ennek megfelelően a fázisok közötti felület kicsi. Az elosztás mértéke fokozható 

azáltal, hogy a gázt szűkebb nyílásokon vezetjük keresztül. Ilyenek a porózus kerámia vagy fémlapok, a szűk 

nyílások miatt azonban nagyobb nyomás szükséges, és az eltömődés veszélye is fennáll. Az elosztás, illetve 

eloszlatás mértékét növelhetjük a 3.10a. ábrán látható mechanikus keverők, például turbókeverő alkalmazásával. 

3.10. ábra - Gázdiszpergáló keverős készülék 
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A gázt a folyadékszint alatt elhelyezett csöveken keresztül a keverő középpontja és kerülete közötti távolság 

felénél a keverő aljához vezetik, azért hogy elkerüljék a keverő közepénél a nagyméretű gázbuborék 

keletkezését. A keverő a gázbuborékokat kisméretű gázbuborékká diszpergálja a folyadékban. Van olyan 

keverős készülék, ahol a folyadék felszínéhez közel még egy másik keverőlapát is van beépítve, 3.10b ábra, 

abból a célból, hogy a gázt a folyadékban lefelé terelje. Ilyen készüléket használnak például a hidrogénezési 

eljárásokhoz (hidrogén abszorpciója növényi olajokban). Ezek a keverőtípusok akkor létesítenek finom 

gázelosztást, ha a bevezetett gáz sebessége a készülék keresztmetszetére számítva kisebb, mint 0,03 m/s. A 

keverős készülékek ezért elsősorban kis mennyiségű gáz folyadékban való szétosztására alkalmasak, szakaszos, 

félfolyamatos vagy folyamatos üzemben egyaránt. Különösen alkalmasak azokban az esetekben, amikor a 

folyadék szuszpendált szilárd anyagot tartalmaz, mint például kalcium-karbonát leválasztása, füstgázok 

széndioxid-tartalmának mésziszapban történő abszorpciója, vagy folyadék hidrogénezése szuszpendált szilárd 

katalizátor jelenlétében. Mivel egy jól méretezett turbókeverő a folyadék tökéletes keverését biztosítja, 

feltételezhető, hogy ilyen készülékekben a folyadékfázis koncentrációja egyenletes. Folyamatos művelet esetén 

az ellenáram előnyei ennél fogva egyetlen tartállyal és keverővel nem biztosíthatók. A gáz és folyadék 

ellenáramát megvalósító többfokozatú berendezésekhez több, csővezetékkel összekötött keverős készülék 

szükséges. A gázt az egyik tartályból a folyadék felszíne fölötti térből a következő tartály aljához, a 

folyadékszint- illetve a keverő alá- a folyadékot pedig ellenkező irányban készüléktől készülékig vezetik. 

7.1.2. 3.7.1.2. Buboréksapkás tányéros tornyok 

A buboréksapkás tányéros tornyok az előbb említett keverős, többfokozatú, ellenáramú berendezés 

továbbfejlesztett változata. Ez egy függőleges hengeres készülék, amelyekben a gáz tányérokon vagy tálcákon 

(fokozatokon) tányérról tányérra ellenáramban érintkezik a folyadékkal, mint azt a 3.11. ábra vázlatosan 

bemutatja. A gőz vagy gáz a tányérok nyílásain keresztüláramlik felfelé a buborékoltató sapkákba, amelyek a 

tányérokon vannak elhelyezve. Mindegyik sapka kerülete mentén nyílások vannak, ezeken át buborékol a gáz a 

folyadékba. A folyadék a túlfolyókon keresztül tányérról tányérra lefelé folyik, keresztüláramlik minden 

tányéron, és a buboréksapka réseiből kiáramló gázzal érintkezik. A torony vagy oszlop tányérjainak száma a 

művelet anyagátadási nehézségeitől függ. A torony átmérője és a tányérok egymástól való távolsága viszont a 

tornyon az időegység alatt átáramló folyadék- és gázmennyiség függvénye. Ha egyszer a szükséges 

tányérszámot megállapítottuk, a legfontosabb feladat a torony méretezésénél az, hogy olyan méreteket és 

elrendezést válasszunk, amely néhány ellentétes követelmény kielégítésében az optimális kompromisszumot 

adja. Általánosságban azt találták, hogy jó anyagátadást biztosító feltételek végül üzemviteli nehézségekhez 

vezetnek. A toronyban mindegyik tányér lényegében véve egy fokozat. A tányérokon a gáz és a folyadék 
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hathatósan érintkezik, fázisok között diffúzió jön létre, majd ezt követi a közegek fizikailag szétválnak. Azért 

hogy a tányérok hatásfoka jó legyen, a diffúzió végbemeneteléhez szükséges érintkezési időnek (tányérokon az 

átlagos tartózkodási időnek) olyan hosszúnak kell lennie, amilyen csak lehetséges. 

3.11. ábra - Buboréksapkás tányéros torony 

 

A fázisok közötti felületnek pedig a lehető legnagyobbnak kell lennie, és mindegyik közeg valamennyi 

részecskéjének érintkeznie kell a másik közeggel. Minél hosszabb érintkezési idő biztosítása végett a 

folyadékszintet mindegyik tányéron a lehető legmagasabban kell tartani, hogy a gázbuborékok viszonylag 

hosszú idő alatt emelkedjenek fel a folyadékban. Ha a gáz csak lassan buborékol a sapkák résnyílásain keresztül, 

a buborékok nagyok lesznek, és kicsi a gáz térfogategységére vonatkoztatott fázisfelület, a folyadék viszonylag 

nyugodt, és nagy része átfolyhat a tányéron anélkül, hogy a gázzal érintkezett volna. Másrészről, ha a gáz 

sebessége viszonylag nagy, a gázelosztás a folyadékban nagyon jó, de azt habossá keveri fel. Így nagy 

fázisfelület képződik. Jó tányérhatásfok érdekében tehát magas folyadékszint és viszonylag nagy gázsebesség 

szükséges. Ezek az üzemi feltételek azonban nehézségeket okoznak, mert a felfelé áramló gáz 

folyadékcseppeket ragad magával, és nagy lesz a gáz nyomásesése. Nagymértékű folyadékhabzás következtében 

a hab a tányérszint felett a megengedettnél nagyobb magasságot érhet el, és ha a gáz kiszabadul a folyadék fő 

tömegéből, a hab kis cseppjeit a következő tányérra ragadja magával. A toronyban ily módon feljebb került 

folyadék csökkenti az anyagátadás által létrehozott koncentrációváltozást, és ennek következménye, hogy a 

tányérhatásfok romlik. Ezért szükségessé válik, hogy a tányérok között viszonylag nagy legyen a távolság a 

fenti hiányosság csökkentése érdekében. Ennek következtében a torony magassága és egyben a költségei 

növekednek. Továbbá, ha a tányéron nagy a folyadékmagasság, valamint nagy a gázsebesség, a tányéron való 

átáramlás a gáz nagy nyomásesését okozza. Abszorberek esetében a nagy nyomásesés miatt a gázok szállítására 

nagy ventillátorteljesítmény szükséges, ennek pedig magas üzemköltség a következménye. A nagy nyomásesés 

elárasztást is okozhat. Ha nagy a nyomáskülönbség a tányérok fölötti terek között, a kisebb nyomású tányérról 

lefolyó, és a nagyobb nyomásúra érkező folyadék szintje szükségképpen magasabban lesz a túlfolyóban, mint 

azt a 3.11. ábra mutatja. Amint a nyomáskülönbség nő, akár a gáz, akár a folyadék áramlási mennyiségének 

növelése következtében, a folyadékszint a túlfolyóban tovább fog emelkedni azért, hogy a folyadék az 

alacsonyabban fekvő tányérra le tudjon folyni. Végül elérheti a felette levő tányér folyadékszintjét. A folyadék 

megtölti a tányérok közötti teljes térfogatot, és a torony ekkor el van árasztva. A tányérhatásfok nagyon kis 

értékre süllyed, a gáz áramlása ingadozó lesz, és a folyadékot a torony tetején levő gázkilépő csövön át ki is 

nyomhatja. Ezeket az ellentétes követelményeket a következőkben összegezhetjük. Magas folyadékszint a 

tányérokon a hosszú érintkezési idő következtében jó tányérhatásfokot eredményez, egyúttal azonban nagy lesz 
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a tányéronkénti nyomásesés. Megfelelő határokon belül a nagy gázsebességgel a jó gázelosztás folytán jó 

folyadék-gázérintkezést lehet elérni, de nagymértékű a folyadékcseppek elragadása (cseppfelhordás) és nagy a 

nyomásesés. A különböző megoldások és méretek közül a tervezőnek azokat kell választania, amelyeket a 

gyakorlat, mint ésszerűen jó kompromisszumokat igazolt. A főméretek megállapításánál tapasztalati adatokat is 

használnak, annak biztosítására, hogy a nyomásesés és a készülék rugalmassága megfelelő legyen, vagyis a 

tornyot a kezdetben várható anyagmennyiségnél nagyobb mértékben is lehessen terhelni. 

Az oszlop fontos jellemzője a tányértávolság. A tányértávolságot először a szerkesztés, karbantartás és 

költségtényezők gyakorlati adatai alapján választjuk meg, majd az elárasztás ellen megfelelő biztonság 

szempontjából ellenőrizzük. Különleges üzemi körülmények között, amikor a belső magassági méretek nagyon 

lényegesek, 0,05 m méretű, szűk tányértávolság is alkalmazható, de normál körülmények között a feldolgozó 

kapacitás rugalmassága érdekében a tányérosztás 0,15 m-nél kisebb ne legyen. Általában, kivéve a legkisebb 

toronyátmérőket, a tányérok tisztíthatósága szempontjából a 0,5 m az a legkisebb tányértávolság, ami minden 

esetben inkább megvalósítható. A legtöbb ásványolaj-finomító berendezésben 1,5 m toronyátmérőig 0,5 m-t, és 

nagyobb átmérőknél még nagyobb távolságot alkalmaznak azért, hogy a tisztítást és a köpenyen levő búvó 

nyílásokon keresztül a tányérok szerelését megkönnyítsék. Az ajánlott méretek szakkönyvekben megtalálhatók. 

A folyadék áramlása. A tányéron kilépéstől a belépésig emelkedik a folyadékmagasság. Ez a folyadékgradiens, 

ami a sapkák által a folyadékáramlással szemben létesített ellenállás következménye. Ha a folyadékgradiens 

túlzott mértékű, a gáz igyekszik azokon a sapkákon átáramlani, amelyek felett a folyadékszint a legkisebb, a 

kisebb nyomásesés miatt. Így a folyadék belépése közelében levő sapkáknál megszűnik a buborékolás, és a 

tányér hatásossága jelentékenyen csökken. Szélső esetben a folyadék a sapkákon és a gázkéményeken keresztül 

éppen át is folyhat. A folyadékgradiens mérsékelhető a folyadék áramlásának útjában levő sapkasorok számának 

csökkentésével. Nagy átmérőjű tornyokban az előzőkben leírt egyszerű keresztáramlást sugárirányú vagy osztott 

áramlással lehet helyettesíteni. Igen nagy átmérők esetén különböző szintű, lépcsős (kaszkád-) tányérok 

használhatók, amelyek mindegyikének külön gátja van, ámbár ezek költsége jelentékeny. 

Tányérstabilitás. A tányér stabil, ha mindegyik sapka buborékolása biztosított, és kimutatták, hogy akkor a 

legjobb a tányér hatásfoka, ha mindegyik sapkasor a lehetőség határain belül azonos mennyiségű gázzal van 

terhelve. A folyadékgradiens hatása részben kiegyenlíthető, ha átlagosan minden sapkában nagy gázsebességet 

biztosítunk, bizonyos egyenlőtlenség azonban a gázelosztásban még mindig fog maradni. Szélső esetben a 

különböző sorokban levő sapkák a folyadékszint változását követve a tányértól különböző magasságban 

helyezhetők el, vagy a túlfolyóhoz közeli sorokban levő sapkák réseinek egy része megszüntethető avégett, 

hogy ezekben a sorokban is nagyobb legyen a nyomásesés. 

7.1.3. 3.7.1.3. Szitatányéros (lyuggatott lemez) tornyok 

A buborékoltató sapkás tányérkonstrukciók előállítási költsége nagy, ezért egyszerűbb szerkezetű, olcsóbb 

tányértípusokat is alkalmaznak, amilyen a szitatányér vagy lyuggatott lemez. A szitatányér alapjában 

megegyezik a buborékoltató sapkás tányérral, csupán az a különbség, hogy a kémények és buborékoltató sapkák 

által elfoglalt területen ezek helyett sűrűn lyuggatott lemez van beépítve. Ezen keresztül buborékol a gáz a 

folyadékba. Megfelelő méretezés esetén a szitatányér az áramlási sebességek tág határai között stabil, és mind a 

tányérhatásfok, mind a gáz nyomásesése tekintetében nem rosszabb a buborékoltató sapkás tányéroknál. Kisebb 

méretű lyukak esetén nagyobb az anyagátadás sebessége, de a gáz nyomásesése is nagyobb. A gáz nyomásesése 

a száraz lemezen fellépő, valamint a tányéron levő folyadék-gázhab vastagságától függő nyomásesések összege. 

A rostélytányér egy másik hatékony tányértípus. Ennél a megoldásnál nem szükségesek túlfolyók, a folyadék 

ugyanazokon a nyílásokon folyik le, amelyeken a gáz áramlik. A nyomásesés kisebb, mint a buborékoltató 

sapkás tányérokon, noha az áramlási kapacitások nagyobbak. Ezek a tányérok különösen jól használhatók 

lebegő szilárd anyagot kis mennyiségben tartalmazó folyadékok esetén. 

7.2. 3.7.2. Folyadékeloszlással működő készülékek 

Ebbe a csoportba azok a készülékek tartoznak, amelyekben a folyadékból álló stagnáló részeket alakítanak ki, 

vékony filmeket vagy cseppeket képeznek belőle. Ilyenek a nedvesített falú tornyok, turillok, porlasztók és 

permetezett tornyok, valamint a különböző töltelékes oszlopok, amelyek a legjelentősebbek ebben a csoportban. 

7.2.1. 3.7.2.1. Turillok 

Néhány gázabszorpciós műveletben, mint például hidrogén-klorid vizes abszorpciójánál, a hőfejlődés 

jelentékeny, így régen szokás volt az abszorpció késleltetése, hogy a hőelvonás megfelelő lehessen. A gáz és 
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folyadék sorba kapcsolt, nagyméretű, kőanyagból készült korsó alakú edényekben (turillok) áramlott 

ellenáramban. 

3.12. ábra - A Turill elvirajza 

 

Ezeket gyakran víztartályokba merítették a fejlődött hő elvezetésére. Az anyagátadás folyamatának késleltetése 

helyett jobb a gyorsabb hőelvezetésről gondoskodni. A kaszkádot gyakran úgy hűtik, hogy az edényekre vizet 

permeteznek. A 3.13. ábrán egy speciális felületi abszorber látható, ahol a folyadékból álló stagnáló rész 

lényegesen nagyobb a turillhoz viszonyítva. 

7.2.2. 3.7.2.2. Nedvesített falú tornyok 

Ezek a filmabszorberek, amelyeknél a fajlagos felületet (a) nem lehet befolyásolni, hiszen az rögzített felület. 

Az átadási tényező (KY) a filmelméletek alapján, a fázishatáron létrejött film vastagságának csökkentésével 

növelhető, ez pedig a gázsebesség és turbulencia növelésével érhető el. Még nagyobb gázsebességeknél a 

folyadékfilm vastagsága annyira megnő, hogy már gyakorlatilag nem is filmkészülékről beszélünk, hanem egy 

üres csőben létrejött emulziós oszlop működik. Ebben a tartományban a tényleges átadási felület a folyadékban 

eloszlatott gázbuborékok, illetve a gázban mozgó folyadékcseppek felülete. Ebben az állapotban igen nagy a 

nyomásesés, viszont az átadás itt a legintenzívebb. 

A nedvesített falú torony függőleges csőből áll, amelynek belső falán vékony folyadékfilm folyik le, miközben a 

gáz felfelé áramlik. Ha a csövet sebesen áramló hűtővízzel vesszük körül, a fejlődő hő olyan gyorsan vezethető 

el, hogy az abszorpciós készülék sokkal kisebb méretű lehet a fentebb leírt turilloknál. 

3.13. ábra - Speciális kiképzésű felületi abszorber 
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Ilyen készülékek jól alkalmazhatók sósav-abszorbernek. Sok anyagátadási művelethez túlzottan magas 

nedvesített falú torony szükséges, ezért ez a készülék nem terjedt el. Ahol nagy mennyiségű gázzal vagy 

folyadékkal kell dolgozni, ott sok párhuzamosan kapcsolt függőleges cső felállítása volna szükséges, ami 

megnehezíti a folyadékelosztást a csövek belső felületére. Előnyös az ilyen típusú berendezésekben, hogy a gáz 

nyomásesése nagyon kicsi, mivel az csaknem teljesen az áramlási súrlódásra korlátozódik, míg a térfogati 

veszteség kicsi vagy egyáltalán nincsen. 

7.2.3. 3.7.2.3. Permetezett tornyok, permetezett kamrák 

Fúvóka segítségével a folyadékot finom permetcseppekké lehet bontani és gázáramba permetezni. Az áramlás 

vagy ellenáramú, mint a függőleges tornyokban, ahol a folyadékot lefelé permetezik, vagy egy irányú, mint a 

vízszintes permetezett kamrákban. Ezeknek a készülékeknek előnye, hogy igen kicsi a gáz nyomásesése, de több 

hátrányuk is van. Ilyen a folyadék viszonylagosan nagy szivattyúzási költsége, ami a permetezőfejben fellépő 

nyomásesés következménye. A távozó gáz nagy mennyiségű folyadékot ragadhat magával, így cseppfogók 

beépítése majdnem mindig szükséges. A permet nem elég alaposan keveredik a gázzal, ha az átmérő és a 

hosszúság arány elég kicsi, és ennek következtében az ellenáram teljes előnye nem használható ki. Az átmérő- 

és a hosszúságarányt viszont rendszerint nem lehet nagyon kicsire választani, mivel a permet ekkor gyorsan 

eléri a torony falát, és hatástalanná válik. 

7.2.4. 3.7.2.4. Terelőlemezes tornyok 

A terelőlemezek széléről lefolyó folyadék folyadékfátyolon keresztül áramlik felfelé. A folyadékelosztás nem 

olyan jó, mint permetezés esetén, de az ellenáramú érintkezés sokkal jobban megvalósul. A gáz nyomásesése 

nagyon kicsi. 

7.2.5. 3.7.2.5. Töltetet tartalmazó tornyok 

Ezek függőleges oszlopok, amelyeket töltőtestekkel vagy nagy felületű szerkezeti elemekkel töltenek meg. A 

töltelékes tornyokat gáz és folyadék folytonos, ellenáramú érintkezésére használják. 

3.14. ábra - Töltött torony és különböző töltet 
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(a) Fém Pall gyűrű, (b) Raschig gyűrű, (c) műanyag Pall gyűrű, (d) műanyag Super Intalox nyereg, (e) kerámia 

Intalox nyereg, (f) fém intalox nyereg, (g) Berl nyereg 

A folyadékot a toronyba felül bepermetezik a töltelékre. A folyadék a töltelékágyon keresztül lefelé csörgedez 

nagy felületet képezve a gáz érintkeztetéséhez. A töltelékes abszorberekben a folyadék kis gázsebességeknél a 

tölteten vékony filmként folyik, a fázisok érintkezési felülete ezért a töltet nedvesített felülete. Emiatt a tökéletes 

oszlop a filmoszlop egy változatának tekinthető. Míg azonban a filmoszlopban a készülék teljes magasságában 

létrejön a folyadékfilm, a töltelékes oszlopban minden töltetelem mentén megújul. Az átadási tényező növelése 

a film abszorberekhez hasonlóan itt is a gázsebesség és a turbulencia növelésével érhető el, ez azonban együtt 

jár a nyomásesés növekedésével. A gázsebesség növelésével el lehet jutni az úgynevezett emulgeáció 

tartományába. A berendezés emulgeációs üzemállapotában a legnagyobb mértékű az átadás, ekkor ugyanis az 

átadási tényező megnő, és az átadás nem csak a töltet nedvesített felületén játszódik le, hanem a töltetek közötti 

térben kialakuló megújuló cseppek, illetve buborékok felületén is. Ha tovább növekszik a gázsebesség, az 

oszlop elárasztódik. Ez egy jól definiált sebességértéknél következik be, ekkor a folyadék már nem képes az 

oszlopban lefelé haladni. Ennél nagyobb gázsebességnél a gáz a folyadékot kihordja az oszlopból. 

Töltet. A fajlagos átadási felületet a (m2/m3) alapvetően a töltet határozza meg. Minden esetben műszaki-

gazdasági megfontolások alapján kell kiválasztani az optimális töltetet. A torony töltelékének meg kell felelnie a 

következő követelményeknek. A folyadék és gáz részére nagy felületet biztosítson. A tölteléknek a megtöltött 

készülékrész egységnyi térfogatára vonatkoztatott felülete, a fajlagos felület a legyen nagy, de nem 

mikroszkopikus értelemben. Kokszdaraboknak például porózus szerkezetük következtében nagy a felülete, de a 

pórusok nagy részét elzárja a csörgedező folyadékfilm. A töltelék a fajlagos felülete mindenesetre mindig 

nagyobb, mint a folyadék és gáz fázisfelülete. Rendelkezzék a közegek áramlása szempontjából megkívánt 

jellemzőkkel. Ez rendszerint azt jelenti, hogy a töltelék szabad térfogathányada nagy legyen. A tölteléknek szűk 

toronykeresztmetszeteken nagy térfogatáramlást kell lehetővé tennie, feltöltődés vagy elárasztás nélkül, a gáz 

kis nyomásesése mellett. A gáz nyomásesésének nagyobb részben legyen áramlási súrlódásos, mint a többszöri 

térfogatváltozás eredménye, mivel előbbi sokkal hatékonyabban segíti elő a nagy anyagátadási tényezők 

elérését. A töltet legyen kémiailag ellenálló az eljárásban résztvevő közegekkel szemben, legyen megfelelő 

szilárdságú és olcsó. A töltet anyaga: kerámia, porcelán, acél, műanyag, fa vagy grafit is lehet. Különböző alakú 

tölteteket használnak. A legelterjedtebb a vékony falú kerámia gyűrű, melynek átmérője és magassága 

megegyezik (Rasching-gyűrű). Mérete 10-150 mm-es lehet. A nagyobb méretűeket az oszlopban rendezetten, a 

kisebbeket ömlesztve rakják be. A töltet méretének növelésével csökken a hidraulikus ellenállás, de a fajlagos 

felület is. A rendezett töltet ellenállása kisebb, mint a rendezetlené, de az egyenletes nedvesítés rendezett 
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töltetnél nehezen megoldható. A Rasching-gyűrű töltetet azért használják szívesen, mert gyártása egyszerű, 

olcsó. A fajlagos felület növelésére a töltet alakján módosítani is szoktak, a gyűrűt belső válaszfallal, falakkal 

képezik ki. Eltérő alakú töltet a Berl-nyereg, az Intalox-nyereg. Ezeknek a kerámia tölteteknek az átadási 

tulajdonsága jobb, nyomásesésük kisebb, mint a Rasching-gyűrű tölteté, áruk viszont magasabb. Újabb, 

speciális oszlopokban még fémszalagból készülő spirális töltetet, fémháló töltetet is használnak. Ezeket 

szabályosan rakják be. A töltet méretének megválasztásánál figyelembe kell venni azt, hogy minél nagyobb a 

töltet, annál nagyobb lehet a gázsebesség, és annál kisebb az oszlop hidraulikus ellenállása. A töltet kis mérete 

viszont nagy fajlagos felületet jelent. Ezért az utóbbit akkor alkalmazzák, ha a hidraulikus ellenállás 

megnövekedése nem okoz problémát, tehát például nyomás alatti abszorpciónál. 

Bár több készüléktípus használható gáz és folyadék folyamatos ellenáramú érintkeztetésére, az ipari 

berendezések legnagyobb része vagy tányéros, vagy töltelékes torony típusú, mivel ezek a szerkezetek 

bizonyultak megbízhatónak és hatásosnak. Mindegyiknek megvan a speciális használhatósági területe. A 

töltelékes tornyokban a nyomásesés általában kisebb, mint a tányéros típusnál, ennek következtében különösen 

alkalmas vákuum műveletekhez. Gyártási költsége kisebb, legalábbis kis és közepes átmérők esetén, ha korrozív 

közeget kell feldolgozni. Nagy átmérőjű töltelékes tornyok általában nem kedvezők, mivel nehézséget okoz a 

folyadék többszörös ismételt elosztása, és a költségek is nagyobbak. A tányéros tornyokban fentiekkel szemben 

a feldolgozandó folyadék és gázáramlás mennyiségei tág határok között változtathatók. A gáz- vagy 

folyadékáram közbenső kivezetése könnyen megoldható, hűtő csőkígyók beszerelése, valamint a tisztítás búvó- 

vagy kézi nyílásokon keresztül szintén lehetséges. A folyadék- és gázelosztással kapcsolatban jóformán 

nincsenek nehézségek, a nyomásesés azonban aránylag nagy. Nagyobb méreteknél gazdaságosabbak, mint a 

töltelékes tornyok. 
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4. fejezet - Gőz-folyadék rendszerek 
közötti anyagtranszport, desztilláció 

A gőzök és folyadékok közötti anyagtranszport jellegzetes művelete a desztilláció, vagy lepárlás. A desztilláció 

az oldatok komponenseinek szétválasztására használt módszer, amely az anyagnak a gáz- és a folyadékfázis 

közötti megoszlásán alapszik olyan esetekben, amikor mindegyik komponens minkét fázisban jelen van. 

Ahelyett, hogy a másik fázis létrejöttéhez újabb anyagot vezetnénk az elegybe, amint azt a gázabszorpciónál 

vagy deszorpciónál tesszük, az új fázist az eredeti oldatból elpárologtatással vagy kondenzálással hozzuk létre. 

A desztillációban a fázisok mindegyik komponense diffundál. Ezeket a műveleteket az egyidejű hő- és 

anyagátadás jellemzi. Ezen kívül az anyag párolgása vagy kondenzálása következtében a latens hők, valamint 

néha az oldáshő figyelembevétele is szükséges. A desztillációban az anyagátadáshoz szükséges új fázist hő 

hozzáadásával vagy elvonásával hozzuk létre az eredetiből, míg az abszorpciónál ezt az új fázist kívülről 

vezetjük a rendszerbe, mint például a vízzel történő gázabszorpciónál a vizet. 

A desztilláció és a többi művelet, elsősorban a bepárlás és a gázabszorpció közötti különbség megértéséhez 

idézzünk néhány jellemző példát. Közönséges só vizes oldatának szétválasztására a vizet teljesen el lehet 

párologtatni az oldatból anélkül, hogy a só is elpárologna, mivel ez utóbbi az adott körülmények között nem 

illékony. Tehát az illékony oldószer és nem illó szilárd anyag oldatát bepárlással dolgozzuk fel. A bepárlás 

rendszerint víz (oldószer) eltávolítása a nem illékony anyagok oldatából elgőzölögtetéssel. A bepárlás 

eredményeként az oldószer egy része eltávozik. Ezzel szemben a lepárlást (desztillációt) az olyan oldatok 

szétválasztása alkalmazzuk, amelyeknek minden komponense számottevően illékony. 

Vizsgáljunk meg például a már említett a vizes ammóniaoldat komponenseinek szétválasztását. Az ammónia 

vizes oldatából, ha azt a folyadékban lényegében oldhatatlan levegővel érintkeztetjük, az ammónia kihajtható 

(deszorbeálható), de ekkor az ammónia vízgőzzel és levegővel elegyedik, és nem kapjuk meg tiszta alakban. 

Ezzel szemben az oldatot melegítéssel részlegesen elpárologtathatjuk, és így egy olyan gőzfázist kapunk, ami 

csak vizet és ammóniát tartalmaz. Mivel a gőz dúsabb ammóniában, mint a visszamaradó folyadék, ez bizonyos 

elválasztást eredményez. A fázisok megfelelő kezelésével vagy ismételt elpárologtatással és kondenzálással 

rendszerint meg lehet valósítani a kívánt teljes elválasztást, és az elegy mindkét komponensét megfelelően tiszta 

állapotban lehet megkapni. Különösen vonatkozik ez a megállapítás a rektifikálásra. A rektifikáció a desztilláció 

és a deflegmáció együttes alkalmazása. A kiforralóból felszálló gőzök ellenáramban többször érintkeznek a 

kondenzátorból lefolyó folyadékkal, és a tetszőleges tisztaságú szétválasztás ilyen módon valósítható meg. 

A desztillációnál az új fázis az eredeti fázistól hőtartalmában különbözik. A hő minden nehézség nélkül 

közölhető vagy elvonható, bár természetesen ennek költségét figyelembe kell venni. A bepárlásnál és a 

lepárlásnál is nagy szerepe van az elpárologtatásnak és a forrásnak. A folyadék halmazállapotú anyag gáz 

halmazállapotúvá alakulása, ha csupán a felületen történik, akkor elpárolgás, és ha a folyadék térfogatára is 

kiterjed, akkor forrás. Mind a két folyamat lehet totális, ekkor minden folyadékból gáz lesz, vagy részleges, és 

lehet frakcionált is, vagy többször ismételt. A kondenzációval a keletkező gőzelegyet kondenzáltatjuk. A 

művelet többször ismételhető. A kondenzáció az elpárologtatás és a forrás inverz művelete. Lehet egyszerű, 

amikor a teljes gőzmennyiséget cseppfolyósítják, vagy frakcionált, amikor egymásután több hőmérsékleten 

történik a kondenzáció. Ezt a műveletet deflegmációnak is nevezik. 

Amint már említettük az abszorpciós vagy deszorpciós műveletek, amelyek idegen anyag bevezetésén 

alapulnak, új oldatot eredményeznek, amelyet még valamelyik diffúziós művelettel el kell választani, kivéve ha 

ez az új oldat közvetlenül is felhasználható. A lepárlásnak azonban, mint elválasztási műveletnek vannak 

bizonyos korlátai is. Az abszorpció, az adszorpciós vagy extrakciós műveletek során, ahol idegen anyagot 

vezetünk be, hogy a megoszlás céljára új fázist kapjunk, rendszerint az oldószerek nagy választékából 

válogathatunk azért, hogy a lehető legnagyobb elválasztó hatást érjük el. Például a víz hatástalan a 

szénhidrogéngázoknak gázelegyekből való abszorbeálásában, helyette cseppfolyós szénhidrogént választunk, 

amely nagyon jól oldja a gázt. A lepárlásban azonban nincs ilyen választási lehetőség. A gázfázis, amelyet a 

folyadékból forralással képezhetünk, csak a folyadék komponenseit tartalmazza. A gázfázis emiatt kémiailag 

nagyon hasonló a folyadékhoz, az összetételnek a komponensek két fázis közötti megoszlásából származó 

változása rendszerint nem nagy. Néhány esetben az összetételváltozás olyan kicsi, hogy a folyamat gyakorlatilag 

nem alkalmazható, sőt az is lehetséges, hogy semmiféle változás nincs az összetételben. Mindemellett a 

közvetlen elválasztás, amely lepárlással rendszerint elérhető, a tiszta termék előállítása céljából nem igényel 

további eljárást. 
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1. 4.1. Desztillációs egyensúly 

Két vagy több illékony komponenst tartalmazó homogén folyadékelegy legelterjedtebb szétválasztási módja a 

lepárlás. A lepárlás olyan művelet, amely magában foglalja a szétválasztandó elegy részleges elpárologtatását, 

és a keletkező gőzök egyszeri vagy többszöri kondenzáltatását. A kondenzálás eredményeként a keletkező 

folyadékelegy összetétele különbözik a kiindulásitól. Két elvileg különböző lepárlási mód létezik, a desztillálás 

és a rektifikálás. 

A desztilláció a folyadékelegy illékony komponenseinek alkotórészeire történő szétválasztása, az elegy 

részleges elgőzölögtetésével, és az elkülönített gőz, valamint a maradék visszanyerésével. Az eredeti elegy 

illékonyabb alkotórészei a gőzben, (gázfázisba), a kevésbé illékonyak a folyékony maradékban dúsulnak. 

Desztilláció általában olyan elgőzölögtetési művelet, amelyben a keletkező gőzt nyerik vissza, általában 

kondenzációval. A desztilláció tárgyalása előtt meg kell ismerkednünk a gőz-folyadék egyensúlyi viszonyokkal. 

Az egyszerűség kedvéért a kétkomponensű (biner) elegyek desztillációjával foglalkozunk, ezért a biner elegy 

egyensúlyi viszonyait ismertetjük. Azokat a kétkomponensű elegyeket vizsgáljuk, amelyekben a cseppfolyós 

komponensek homogén oldatot alkotnak és minden arányban elegyednek. A homogén oldat nem szükségképpen 

ideális, de nem következnek be a maximális vagy minimális forráspontok komplikációi. Az A és B 

kétkomponensű elegy A komponensét fogjuk az illékonyabbnak tekinteni, azaz a tiszta A gőznyomása bármely 

hőmérsékleten nagyobb a tiszta B gőznyomásánál. 

Kétkomponensű (K =2) rendszerekben, ha kémiai reakció nem játszódik le, a folyadék- és gőzfázis (F = 2) 

jelenlétében a fázisszabálynak megfelelően a rendszer szabadsági foka: Sz=K+2-F=2. Ebből az következik, 

hogy egyensúlyi állapotban a rendszer állapotát meghatározó paraméterek közül (nyomás, hőmérséklet, 

koncentráció) kettő választható meg szabadon. 

Az elegy tiszta komponenseire vonatkozó gőz-folyadék egyensúly természetesen a gőznyomásuk és 

hőmérsékletük közötti összefüggés. A kétkomponensű elegyek esetében még egy további változóra, a 

koncentrációra kell tekintettel lennünk. A móltörtek a legalkalmasabb koncentrációkifejezések, és x, az 

illékonyabb A anyag móltörtje a folyadékban és y* az A megfelelő egyensúlyi móltörtje a gőzben. 

A biner gőz-folyadék elegy jellemzésére előnyösen használhatók a fázisdiagramok. Az 4.1. ábrán egy ideális A-

B elegy fázisdiagramjait mutatjuk be. 

4.1. ábra - Gőz-folyadék rendszer egyensúlya. 

 

Az ideális elegy követi a Rault-törvényt, vagyis a komponensek, jelen esetben az A komponens pA parciális 

nyomása a gőzfázisban arányos a komponens xA folyadékfázisbeli móltörtjével. Az arányossági tényező P0
A a 

tiszta A komponens, adott hőmérséklethez tartozó, telített gőzének nyomása. A Rault-törvény mindkét 

komponensre: 

(4.1)  
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A Dalton törvénynek megfelelően, (  vagyis) a parciális nyomások összege egyenlő az összes 

nyomással. Ideális esetben az A komponens pA parciális nyomása arányos a gőzfázisbeli yA móltörtjével, és az 

arányossági tényező a gőzfázis pö összes nyomása: 

(4.2)  

A lepárlási folyamatokat általában állandó nyomáson valósítják meg, ezért főleg az ilyen feltételek mellett 

szerkesztett fázisdiagramokat használjuk. A kétfázisú műveletek számítására az x-y diagramok az 

alkalmasabbak, ezért ezekkel a görbékkel adjuk meg az egyensúlyi összetételt. A (4.1) és (4.2) egyenletek adják 

a Rault-Dalton-törvényt, amely mindkét komponensre: 

(4.3)  

A móltörtek összege: yA+yB=1 , így a (4.3) egyenletekből 

(4.4)  

és 

(4.5)  

Adott hőmérséklethez tartozó P0
A és P0

B értékekhez, pö összes nyomáson a (4.5) és a (4.3) egyenletekkel 

kiszámíthatjuk az xA valamint az yAértékeket. A gőzfázis yA , és a folyadék fázis xA egyensúlyi összetételek 

közötti függvénykapcsolatot kifejezhetjük más módon is, ami alkalmasabb a számításra, ha definiáljuk az 

illékonyságot, mint a parciális nyomás és a móltört hányadosát, így A komponens illékonysága= pA/xA , és B 

komponens illékonysága= pB/xB A két illékonyságának hányadosa az α relatív illékonyságot adja: 

(4.6)  

A (4.6) egyenletben a parciális nyomásokat fejezzük ki a Rault-törvénnyel, (4.1) egyenlet: 

(4.7)  

Amennyiben P0
A/P0

B és α állandó, akkor az y és x értékei jobban számíthatók a következő összefüggések alapján. 

A relatív illékonyságot kifejezhetjük a móltörtekkel is, ha a (4.6) egyenletbe a parciális nyomások helyébe most 

a pA=pöyA és pB=pöyB (4.2) egyenlet szerinti összefüggéseket írjuk: 

(4.8)  

és 

(4.9)  

Két komponens esetén, yB=1-yA , és xB=1-xA , így 
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(4.10)  

vagy 

(4.11)  

és 

(4.12)  

Az indexeket elhagyhatjuk, mert ugyanarra, az illékonyabb komponensre vonatkoznak. A (4.11) és a (4.12) 

egyenletek egyenlő szárú hiperbola egyenletei, ami ideális, vagy közel ideális elegyekre alkalmazhatók. 

Amennyiben az elegy nem ideális, akkor az x-y összetartozó értékeket táblázatosan adják meg. 

A desztillációt is alapvetően két csoportba sorolhatjuk, szakaszos és a folyamatos desztilláció. A könnyebb 

kezelhetőség miatt a desztillációt és majd a rektifikációt is a folyamatos eljárással kezdjük. A továbbiakban csak 

az egyszerű folyamatos desztillációval és az egyensúlyi (flash) desztillációval valamint az egyszerű szakaszos 

vagy differenciális desztillációval, majd a rektifikálással foglalkozunk. 

2. 4.2. Egyszerű folyamatos desztilláció és az 
egyensúlyi desztilláció 

Az egyszerű folyamatos desztillációs műveletben a folyamatosan betáplált elegyet a desztilláló üstben vagy 

forralóban részlegesen elgőzölögtetik, a kapott gőz- és folyadékfázist folyamatosan elvezetik olyan sebességgel, 

hogy a berendezésben a folyadékszint állandó maradjon. A gőzfázist kondenzáltatják, és kapják a D 

desztillátumot. A folyadékfázis az üst alján M maradékként hagyja el a kiforralót. Az egyszerű desztilláció elvi 

rajza az 4.2. ábrán láthatjuk. 

4.2. ábra - Egyszerű folyamatos desztilláció elvi rajza. 
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A flash- vagy egyensúlyi desztilláció abban különbözik az egyszerű folyamatos desztillációtól, hogy itt a 

szétválasztandó elegyet előzőleg egy lepárlóban felmelegítik, ami igen gyakran egy csőkemence, majd a gőz-

folyadék elegy egy expanziós szelepen át a flash kamrába juttatják. A gőz teljes tömege egész idő alatt 

érintkezik a folyadékkal, így az elvezetett gőz- és folyadékfázis egymással egyensúlyban van. A flash 

desztillációt, amit a 4.3. ábrán mutatunk be, a petrolkémiai iparban a nyersolaj szeparációjára széles körben 

alkalmazzák. A nyersolaj 400 K és 900 kPa nyomáson lép be a csőkemencébe, és egy expanziós szelep után a 

flash kamrában 400 kPa nyomáson a jellemző 520 K egyensúlyi hőmérséklet áll be. 

A műveleti számításokat az anyagmérlegből és az egyensúlyi összefüggésekből végezhetjük. Legyen B a 

desztilláló üstbe vagy a flash kamrába belépő xB összetételű szétválasztandó elegy-, G a kilépő y összetételű gőz-

, és M a kilépő x összetételű folyadék anyagárama. 

4.3. ábra - 4.3. Ábra. A flash desztilláció elvi rajza. 

 

Az anyagmérleg: 

(4.13)  

Illékonyabb anyag komponensmérlege: 

(4.14)  

Figyelembe véve a (4.13) egyenletet: 

(4.15)  

Az (4.15) egyenletből: 

(4.16)  

vagy az y-t kifejezve a munkavonal egyenletét kapjuk: 

(4.17)  

Az (4.17) munkavonal egyenlete és az egyensúlyi összefüggés például a (4.7) egyenlet (K faktorok) 

ismeretében, a kilépő egyensúlyban levő fázisok koncentrációi analitikusan kiszámíthatók. 
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Az egyensúlyi értékek grafikus meghatározásához meg kell szerkeszteni a munkavonal egyenletét, amit az 

(4.17) egyenlet két jellegzetes pontja ismeretében egyszerűen elvégezhető. Az egyik pont legyen az egyenletbe x 

= xB behelyettesítés esetén (xB, xB) pont, és a másik pont x = 0 behelyettesítés esetén a y= BxB/G a 

tengelymetszet. Ezután meg kell rajzolni, például táblázati adatokból, az egyensúlyi görbét. A 4.4. ábrán 

bemutatott munkavonal valamint az egyensúlyi görbe metszéspontja adja az egyensúlyi étékeket. 

4.4. ábra - Az egyensúlyi desztilláció, egyensúlyi értékeinek grafikus meghatározása. 

 

3. 4.3. Egyszerű szakaszos, differenciális desztilláció. 

A szakaszos desztillációnál a szétválasztandó anyag egy adagját (sarzs) töltik be a desztilláló üstbe. Ezután az 

elegyet elkezdik melegíteni majd forralni, a gőzöket folyamatosan elvezetik, kondenzáltatják és a képződött 

desztillátumot gyűjtik mindaddig, míg az átlagos összetételük a kívánt értéket el nem éri. A folyamat végén az 

üstben maradt maradékot hűtés után leengedik. Ez egy klasszikus egyszerű desztillációs művelet, amellyel 

először Rayleigh foglalkozott. A differenciális desztilláció elvi rajza az 4.5. ábrán látható. 

4.5. ábra - A differenciális desztilláció elvi rajza. 
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Az üstben kezdetben van B mólnyi mennyiségű (A és C komponens móljainak összege), és xB összetételű 

folyadék (x az illékonyabb komponens móltörtje). Az üstből dt idő alatt –dB mennyiségű folyadék távozik, és 

dG mennyiség megjelenik a gőzfázisban. Az anyagmérleg: 

(4.18)  

Az üstből –dB=dG mólnyi, a folyadékkal egyensúlyban lévő, y összetételű párlat, amelynek ydB = ydG mól az 

illékonyabb komponens tartalma. Az üstben kezdetben B mól mennyiségű és xB összetételű folyadék van, a 

folyadék mennyiségének csökkenése –d(Bx). A komponens mérleg: 

(4.19)  

Az (4.19) egyenletet átrendezve, és integrálva: 

(4.20)  

kapjuk a Rayleigh egyenletet, ahol B a desztilláció kezdetén a kiindulási elegy összes móljainak száma, xB az 

illékonyabb komponens móltörtje, M a desztilláció végén a desztilláló üstben maradt folyadék móljainak száma 

és xM a móltörtje. Ha egyensúly tételezhető fel a desztilláló üst folyadékja és gőze között, akkor az (4.20) 

egyenletet jobb oldala meghatározható grafikus integrálással. A szakkönyvekben táblázatosan megadott biner 

elegy x-y egyensúlyi adataiból az 1/ (y-x) értékeit x függvényében, koordináta-rendszerben ábrázoljuk az 4.6. 

ábrán, és az xB és xM határok között, a görbe alatti terület adja a grafikus integrál értékét. Természetesen, ha a 

táblázatokból vett egyensúlyi értékek pontjaira egy görbét illesztünk, akkor analitikusan is kiszámíthatjuk az 

integrál értékét. 

4.6. ábra - Rayleigh egyenlet grafikus meghatározása. 

 

Az integrálás közvetlenül is elvégezhető, ha például bizonyos tartományban az egyensúlyi összefüggés lineáris 

y = mx+c, vagy y=Kx (4.3) egyenlet, és valamelyiket behelyettesítve a (4.20) egyenletbe, az integrálás 

analitikusan elvégezhető: 

(4.21)  
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Ha α relatív illékonyság állandó vagy megközelítőleg állandó, és ha a desztillálandó elegy csak két 

komponensből áll, (4.21) egyenletnek y=αx /(1+(α-1)x) a (4.20) egyenletbe való helyettesítése közvetlen 

integrálást tesz lehetővé: 

(4.22)  

A komponensmérlegből 

(4.23)  

A desztillátum átlagos összetétele 

(4.24)  

a (4.24) egyszerűen számolható. 

4. 4.4. Többfokozatú desztilláció 

Az egyensúlyi-, illetve az egyszerű folyamatos desztilláció általában nem eredményez jó szétválasztást. Egy 

többfokozatú desztillációs készülékben a desztillátum ismételt újradesztillálásával a hatékonyság növelhető, 

mint azt a 4.7. ábrán láthatjuk. Az ilyen rendszer elvileg tetszőlegesen dúsított desztillátum előállítását teszi 

lehetővé, hibája azonban, hogy az újradesztillálások számának növekedése mértékében csökken a desztillátum 

mennyisége, mert minden üstben a rendszerből eltávolítandó anyag marad vissza. Amint a fázisdiagram mutatja, 

az üstmaradék összetétele közel áll az előző üstbe táplált folyadék összetételéhez. 

4.7. ábra - Többfokozatú desztilláció 

 

Célszerű tehát az üstmaradékot visszavezetni az előző üstbe, így ellenáramú desztilláció jön létre (4.8. ábra), 

amelynél már sokkal jobb a desztilláció kihozatala, mivel nem keletkeznek közbülső termékek, csak az M 

üstmaradékot távolítják el az első üstből, és a D desztillátumot az utolsó üstből. 

4.8. ábra - Az ellenáramú desztilláció elve 
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Az üstök lépcsőzetesen való beállítása módot ad a folyadék és gőz közötti gravitációs ellenáramú rendszer 

kialakítására. Az ilyen rendszer lehetővé teszi a desztillátum nagyfokú dúsítását. Ha a B kiindulási elegy 

összetételéhez képest elég nagy változást akarunk elérni a maradékban, akkor a betápláló üst alá néhány további 

üstöt kell beállítani, mint azt a 4.8. ábrán láthatjuk. Ennek a rendszernek a hátránya a nagy energiaigény, 

ugyanis az üstöket fűteni és a gőzöket kondenzálni kell. 

5. 4.5.Rektifikálás 

Az ellenáramú desztilláció hátrányát a rektifikálás alkalmazásával küszöbölhetjük ki. A 4.8. ábra mutatja, 

mindegyik üstben a forráspont nagyobb, mint a magasabban levő szomszédos üstben. Így lehetővé válik a 

magasabban levő üst fűtése az alacsonyabb üstből távozó gőzökkel, vagyis így a több fokozatú bepárlók elvét 

alkalmazzuk. Ezzel feleslegessé válik az egyes üstökből távozó gőzök kondenzálása is, ugyanis a gőzöket 

kondenzálás nélkül a magasabban fekvő üstbe vezetik be, és így külön fűtőtest alkalmazása nélkül, direkt gőzzel 

fűtünk. Ilyen rendszert mutat a 4.9. ábra, ahol csak a legmagasabban fekvő üst folyadékellátását kell 

kondenzátorral biztosítani úgy, hogy az utolsó üst fölé egy kondenzátort kell csatlakoztatni. A távozó gőzök 

kondenzálására, és a kondenzálódott folyadék egy részét vissza kell vezetni az üstbe, a többi desztillátumként 

elvezethető. Az ilyen rendszerben csak a legalul elhelyezett üstöt kell fűteni. 

4.9. ábra - A rektifikálás elve. 
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Végül a konstrukció az üstök egymás fölé helyezésével tökéletesíthető, amelyek úgynevezett tányérokat 

alkotnak. A tányérokat, amint azt az 4.10. ábrán láthatjuk, egy csőszerű berendezésbe, kolonnába helyezik el. A 

tányérok hasonló, az abszorpciónál tárgyaltakhoz, különféle sapkás, szita, rostélyos és egyéb kialakításúak 

lehetnek azért, hogy a gőz átbuborékoltatása közben gőz-folyadék érintkezése minél intenzívebb legyen. 

Tányérok között lehet különbség a folyadékelvezetés módjában is, de elvileg itt az üstök szerepét töltik be. 

4.10. ábra - Rektifikáló tányértípusok 

 

Az egymás fölé helyezett tányérok összessége a tányérokat befogadó cső, visszaforraló, kondenzátor és reflux 

elosztó tartály együttese egy rektifikáló kolonnát alkotnak, amelynek az elvi rajza az 4.11. ábrán látható. 

4.11. ábra - Folyamatos működésű rektifikáló kolonna részei. 
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Mindezek alapján a rektifikáció ismételt desztilláció, ahol a folyadék és a gőz ellenáramban halad, közvetlenül 

érintkezik egymással, és a nem egyensúlyban levő gőz- és folyadékfázis között a tányérokon kétirányú 

komponens- és hőátadás megy végbe. A fázisok közötti komponensátadás eredményeként elvben csaknem teljes 

egészében az alacsonyabb forráspontú komponenst tartalmazó gőzt kapunk termékként az oszlop tetején, és az 

oszlop alján pedig csaknem teljesen tisztán kapjuk a kevésbé illékony komponenst folyadék alakjában. 

Nézzük meg a rektifikáló kolonnában egy tetszőleges n-edik tányérján lejátszódó folyamatot. A rektifikáló 

oszlopban az n-edik tányérra felülről xn+1 koncentrációjú és Tn+1 hőmérsékletű folyadék csurog, alulról pedig yn-1 

koncentrációjú és Tn-1 hőmérsékletű gőz buborékol át, a tányéron levő folyadékon keresztül. A gőz és a folyadék 

intenzíven érintkezik egymással, és a fölfelé áramló gőz és a lefelé áramló folyadék között intenzív komponens- 

és hőcsere játszódik le. A folyadék egy része, főleg az illékonyabb komponens elpárolog, a gőz tehát ebben 

dúsul. A párolgás hőigényének fedezésére a gőz egy része kondenzálódik, főleg a kevésbé illékonyabb 

komponens, és a folyadék ebben lesz gazdagabb. Ha ez a tányér egy egyensúlyi egységnek tekinthető, ilyen 

esetet mutat be az 4.12. ábra, akkor a tányéron Tn hőmérséklet áll be, és ennek a hőmérsékletnek megfelelő 

egyensúlyi xn és yn összetételű fázisok távoznak. 

4.12. ábra - A rektifikáló oszlop i-edik tányérja 
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Ez a folyamat megy végbe minden tányéron. Az oszlop tetejére érkező G gőzt kondenzáltatják, egy részét 

termékként D (desztillátum vagy fejtermék) elvezetik, a másik részét F folyadék alakban refluxként 

visszavezetik az oszlopba. Ez szolgáltatja az oszlopban lefelé haladó folyadék fázist. Ennek eredményeképpen 

az oszlop tetején kapjuk a legtisztább állapotban a legillékonyabb komponenst, és ennek a forráspontja a 

legalacsonyabb. A folyamatot a 4.13. ábra szemlélteti. Az oszlop aljára érkező folyadék egy részét, M maradék 

vagy fenéktermék elvezetik. A másik részét visszaforraló üstben elpárologtatják, és ez szolgáltatja a felfelé 

haladó gőzfázist. Az oszlop alján kapjuk legtisztább állapotban a nehezebben illó komponenst, és itt a 

legmagasabb a hőmérséklet. Az n-edik tányérra felírhatjuk a tányér entalpia (hő) mérlegét 

(4.25)

 

ahol HF
n és HG

n az n-edik tányéron levő folyadék- és gőz moláris entalpiája. A rektifikálást végezhetjük 

folyamatosan és szakaszos üzemmódban. A rektifikálás során legtöbbször a szükséges n tányérszám, az R reflux 

arány, a H torony magassága és a D toronyátmérője jelenti a feladatot. 

5.1. 4.5.1. Folyamatos rektifikálás. 

A folyamatos rektifikálás során a szétválasztandó elegyet folyamatosan vezetik be a rektifikáló oszlopba, a 

fejtermék és a fenéktermék elvétele is folyamatosan történik. A gyakorlatban egy mérnök számára a rektifikálás 

problémája felmerülhet úgy, hogy adott a szétválasztandó folyadék elegy összetétele és mennyisége, előírt a 

desztillátum és a maradék összetétele, cél a rektifikáló oszlop magasságának és az átmérőjének meghatározása. 

A probléma felmerülhet úgy is, hogy adott egy rektifikáló kolonna, és az adott összetételű szétválasztandó 

elegy, valamint az előírt összetételű termékek szétválasztásához milyen refluxarányt kell alkalmaznunk. A 

mérnök bármelyik problémával áll szemben eleve két dolgot ismernie kell, a szétválasztandó komponensek 

egyensúlyi adatait (egyensúlyi görbét) és a kívánt napi termelést. A továbbiakban az első probléma felvetése 

szerint tárgyaljuk a rektifikálást. A rektifikálási művelet számításánál a következő egyszerűsítő feltételekből 

indulunk ki: 
 
A komponensek elegyedési hője zérus. 
A komponensek moláris párolgáshője, illetve kondenzációs hője azonos. 
Az oszlop tetejéről a kondenzátorba jutó gőz y1 összetétele megegyezik a desztillátum xD összetételével (teljes 

kondenzáció). 
A forralóból távozó gőz yM összetétele megegyezik a fenéktermék xM összetételével. 

Érvényes az állandó moláris túlfolyás feltételét, ami azt jelenti, hogy az oszlopban felfelé haladó gőzáram és a 

lefelé haladó folyadékáram tömegében (összes mólszámában) változatlanul, de összetételben változva jut 

tovább, vagyis 

G1 = Gi = G = konstans 

F1 = Fi = F = konstans 
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A rektifikálás elvi folyamatát az 4.13. ábra szemlélteti. 

4.13. ábra - A folyamatos rektifikálás elvi rajza. 

 

Az első problémafelvetés alapján a folyamatos rektifikálásnál a rektifikáló oszlop magasságának és a rektifikáló 

oszlop átmérőjének meghatározása a cél. Az oszlop magasságának kiszámításához először meg kell határozni az 

elméleti tányérok számát, adott refluxarány mellett. Az alkalmazott refluxarány a minimális refluxarány és a 

refluxtöbblet együttható szorzatával adják meg. A tányérhatásfok ismeretében a gyakorlatban szükséges 

tányérok száma megadható, és a gyakorlati tányérszám valamint a tányértávolság ismeretében az oszlop 

magassága egyszerűen számolható. Az oszlop átmérőjét a kívánt napi termelés szabja meg, amit az 

áramlástanból ismert kontinuitási egyenlettel határozhatunk meg.Az elméleti tányérszám meghatározásához az 

általános mérlegekből meg kell határozni a munkavonalak egyenleteit, ehhez a mérlegegyenleteket kell felírni. 

Az egész oszlop bruttó komponensmérlege 

(4.26)  

és a fajlagos komponensmérlege 

(4.27)  

A rektifikáló oszlopot a betáplálás helye a rektifikáló vagy dúsító (felső) és az elszegényítő vagy kigőzölő (alsó) 

szakaszra osztja. A két oszloprészben a fázisok tömegárama, így az arányuk is eltérő, ennek megfelelően két 

munkavonal írható fel a rektifikáló oszlopra, és egy vonal a betáplálásra, amit q-vonalnak nevezzünk. A 

rektifikáló kolonna három munkavonala egy pontban metszik egymást. Mivel a munkavonalak másik három 

pontja eleve adott (az átlón levő xM, xB és xD pontok), ezért két munkavonal meghatározása elegendő, mivel a 

harmadik munkavonal a másik kettőből egyértelműen megadható. 

5.1.1. 4.5.1.1. A dúsító szakasz munkavonala. 

Az oszlop dúsító szakaszának n-edik tányérjára a 4.13. ábra alapján felírhatjuk a bruttó tömegmérleget 
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(4.28)  

és a komponensmérleget 

(4.29)  

majd az yn+1-et kifejezve kapjuk a felső munkavonal egyenletét: 

(4.30)  

A (4.28) egyenletet behelyettesítve a (4.30) egyenletbe kapjuk a dúsító szakasz munkavonalának egyenletét: 

(4.31)  

Bevezetve a 

(4.32)  

refluxarányt, akkor a refluxaránnyal kifejezve kapjuk a felső munkavonal egyenletét: 

(4.33)  

Mivel az yn+1 és xn az n-edik tányér alatt egymás mellett elhaladó, nem egyensúlyban levő gőz és folyadék 

koncentrációi, és az n-ediknek bármelyik tányért választhatjuk, ezért az indexeket elhagyhatjuk. 

4.14. ábra - A dúsító szakasz munkavonala 

 

Ez az egyenlet tehát a tányérok közötti kolonna részben megadja a folyadék - és a gőz összetétel közötti 

összefüggést. A (4.33) egyenletben az R/(R+1) az egyenes meredeksége, és az xD/(R+1) az egyenes 

tengelymetszete. 
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A munkavonalnak két kitüntetett pontja van, az x = xD helyen y=xD, és az x = 0 helyen y=xD/(R+1). A 4.14. ábra 

alapján a két pont összekötésével a munkavonal egyszerűen megszerkeszthető. Ha az  , akkor 

R/(R+1)=1 , a munkavonal az átlóra esik. 

5.1.2. 4.5.1.2. A kigőzölő szakasz munkavonala. 

A rektifikáló oszlop kiforraló szakaszára a számítás a felső szakasz mintájára történik az 4.15. ábra alapján. 

4.15. ábra - A kiforraló szakasz munkavonala 

 

A kiforraló részre érvényes teljes tömegmérleg: 

(4.34)  

A fajlagos komponensmérleg: 

(4.35)  

A (4.35) egyenletből az alsó munkavonal egyenlete: 

(4.36)  

Az (4.34) egyenletet behelyettesítjük a (4.36) egyenletbe: 

(4.37)  

A kiforraló szakaszra is a bevezetjük a refluxarányhoz hasonló mennyiséget, a visszaforralási arányt: 

(4.38)  

Ha a (4.37) egyenlet számlálóját és a nevezőjét is elosztjuk M-mel, és beírjuk a (4.38) egyenlettel definiált RM-et 
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(4.39)  

akkor a visszaforralási aránnyal kifejezve kapjuk az alsó munkavonal egyenletét. Az alsó szakasz munkavonala 

ugyancsak x-y diagramban ábrázolható (4.15. ábra). A két kitüntetett pont ebben az esetben, ha x = xM akkor y = 

xM,és ha y = 1 akkor . 

Növekvő visszaforralási arány esetén az alsó szakasz, (4.38) egyenlet, munkavonalának iránytangense csökken, 

és teljes visszaforralás esetében a munkavonal átló egyenesébe megy át. 

5.1.3. 4.5.1.3. A betáplálás munkavonala, a q-vonal egyenlete. 

A rektifikáló oszlopot a betáplálás helye két részre osztja. A két résznek két különböző munkavonala van, tehát 

a dúsító szakasz és a kigőzölő szakasz érintkezési pontja a betáplálás helyével azonos. Ez azt jelenti, hogy az 

alsó- és felső munkavonal közös pontjában, a metszéspontjukban a töménység a betáplálás xB összetételével kell 

azonosnak lenni. Más szóval a betáplálást az oszlopnak arra a helyére (tányérjára) kell bevezetni, ahol olyan 

összetételű elegy van, mint a betáplálási összetétel. A betáplálás helyén a tányér abban különbözik a többitől, 

hogy három belépő árama van, míg a többieknek kettő. 

A betáplálás hőmérséklete és hőtartalma a célnak megfelelően különböző lehet. Felmerül az a kérdés, hogy a 

betáplálás hőállapota hogyan befolyásolja az oszlopban haladó fázisok tömegáramait és a munkavonalak 

iránytangenseit. 

4.16. ábra - A betáplálási tányér. 

 

A munkavonalak metszéspontjainak koordinátáit x-szel és y-nal jelölve egyidejűleg érvényes a kolonna alsó és 

felső szakaszára felírt fajlagos anyagmérleg, (4.29) és (4.35) egyenlet. 

A két egyenletet összeadva kapjuk: 

(4.40)  
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Az egész kolonnára felírt, BxB=DxD+MxM (4.27) fajlagos mérlegegyenletet behelyettesítjük a (4.40) egyenletbe, 

és átrendezve kapjuk: 

(4.41)  

A betáplálás jellemzőit az 4.16. ábrán szemléltetjük. Ennek alapján a betáplálás két részből tevődhet össze, egy 

FB folyadék- és egy GB gőzfázisból: 

(4.42)  

A betáplálás állapotát a folyadékfázisnak az egész betápláláshoz viszonyított értéke jellemzi, és hőtani 

szempontból a betáplált folyadék 1 móljának telített gőzzé alakításához szükséges Q hőmennyiség és a ΔHp 

párolgáshő hányadosa, amit q-val jelölünk: 

(4.43)  

A 4.16. ábráról leolvashatók, hogy 

(4.44) , valamint 

(4.45)  

A (4.44) egyenletből a GB-t, a (4.45) egyenletből a -FB-t behelyettesítjük az (4.41) egyenletbe: 

(4.46)  

A (4.46) egyenlet nevezőjébe a (4.42) egyenletből GB-t beírjuk, majd a számlálót is és a nevezőt is elosztjuk B-

vel: 

(4.47) 

 

Végül a (4.47) egyenletbe beírjuk a (4.43) egyenlettel definiált q hányadost, és megkapjuk a q-vonal egyenletét: 

(4.48)  

A munkavonalak metszéspontjai a q-vonalon fekszenek. A (4.48) egyenlete iránytangense q/(q-1), és az egyenes 

tengelymetszete xB/(1-q). A q-vonalnak is megvan a két jellegzetes pontja, áthalad az (xB, xB) és a (0, xB/(1-q)) 

pontokon, így egyszerűen megszerkeszthetők. 

4.17. ábra - A q-vonalak lehetséges esetei. 
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A q-vonalak helyzetét az 4.17. ábra szemlélteti. Ha a q = 1, akkor a (4.48) egyenlet szerint az egyenes 

iránytangense végtelen, vagyis a q-vonal az y tengellyel párhuzamos, és a betáplálás, a (4.43) definiáló egyenlet 

szerint B = FB, forráspontban levő folyadék. Ha a q=0, akkor az egyenes iránytangense nulla, a q-vonal az x 

tengellyel párhuzamos, és a betáplálás B=GB telített gőz alakjában történik. Ha , akkor a 

betáplálás komponensárama forrásponton levő folyadékot és telített gőzt is tartalmaz. Végül ha , a 

betáplálás túlhevített gőz alakjában történik, és  a betáplálás forráspont alatti (visszahűtött) folyadék. 

Két alapvető módszer terjedt el a szükséges tányérszám meghatározására. Az egyik a Lewis-Sorel módszer, a 

tányérról-tányérra történő számítás, a másik a McCabe-Thiele grafikus módszer. 

5.1.4. 4.5.1.4. A szükséges tányérszám meghatározása Lewis-Sorel módszerrel 

Sorel és Lewis módszert dolgozott ki a tányérszám meghatározására, tányérról-tányérra történő számítással. A 

számításhoz szűkségünk van a munkavonalak egyenletére, valamint az egyensúlyi összefüggés ismeretére 

analitikus, táblázatos vagy grafikus formában. A kézikönyvek legtöbb esetben az egyensúlyi összefüggéseket 

táblázatosan közlik. Kiindulunk az xD előírt értékéből, xD=y1 ,azaz a legfelső tányér gőzösszetétele megegyezik a 

refluxként visszavezetett xD folyadék F összetételével. 

Ezután az egyensúlyi összefüggés segítségével meghatározzuk a legfelső tányérról lecsurgó folyadék 

összetételét . 

A felső munkavonal segítségével meghatározzuk a második tányérról felszálló gőz összetételét 

. 

Az egyensúlyi összefüggés segítségével meghatározzuk a második tányérról lecsurgó folyadék összetételét 

, és így tovább. 

Miután elértük a betáplálási értéket, áttérve az alsó munkavonalra a számítást hasonlóan folytatjuk tovább, az xM 

maradék összetételéig. A számításokat fordítva, a kiforralótól is kezdhetjük. 

4.1. Feladat. Benzol-toluol elegy 40 mol % benzolt tartalmaz, és rektifikálással szét kell választani úgy, hogy a 

desztillátum 90 mol % benzolt és fenéktermékként 10 mol % benzolt tartalmazzon. A betáplálás forrásponton 
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történik, és a refluxot is hűtés nélkül, forrásponton vezetjük vissza a kolonnába. A refluxarány 3 kmol/kmol 

desztillátum. Határozzuk meg az elméleti tányérszámot és a betáplálási tányér helyét. Az egyensúlyi diagram 

101,325 kPa nyomáson 4.18 ábrán láthatjuk. 

4. feladat megoldása: 

Az anyagmérleg 100 kmol betáplálásra vonatkoztatva: 

100 = D + M 

Az illékonyabb komponens (benzol) fajlagos komponensmérlege: 

100 •0,4=0,9•D+0,1•M 

40=0,9•(100-M)+0.1M 

Az egyenletet megoldva: 

M=62,5 kmol és D=37,5 kmol 

A folyadék és gőz mennyisége a kolonna felső részében: 

Fn=3D=3•37,5=112,5 kmol 

Gn=Fn+D=112,5+37,5=150 

A felső munkavonal egyenlete: 

 

 

Mivel forrásponton történik a betáplálás, folyadék- és gőzáram a kolonna alsó szakaszában: 

 

A kolonna alsó részének mérlege: 

 

 

Az alsó munkavonal egyenlete: 

 

 

A felső és az alsó munkavonal egyenletéből tányérról tányérra haladva meghatározhatjuk az elméleti tányérok 

számát. A felső t tányérról eltávozó G gőzt teljes mértékben kondenzáltatjuk, és így kapjuk a 0,9 mol % 

összetételű benzolt desztillátumként, yt= xD. Viszont az yt felső tányérról távozó gőz egyensúlyban van az 

ugyancsak felső tányérról lefolyó xt összetételű folyadékkal. Tehát az yt=0,9 összetételhez az egyensúlyi görbe 

alapján xt=0,79 folyadék összetétel tartozik. 

A felső tányér alatt levő t-1 tányérról yt-1 értéket a felső munkavonal egyenletéből kapjuk. 

yt-1=0,79•0,79+0,225=0,593+0,225=0,818 
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xt-1 egyensúlyi görbéről leolvasva=0,644 

yt-2=0,75•0,644+0,225=0,483+0,225=0,708 

xt-2 egyensúlyi görbéről=0,492 

yt-3=0,75•0,492+0,225=0,369+0,225=0,594 

xt-3= egyensúlyi görbéről= 0,383 

4.18. ábra - A tányérszám meghatározása Sorel-Lewis módszerrel. 

 

Az utolsó xt-3=0,383 folyadék összetétele közel van a betáplálási xB=0,4 összetételhez, ezért a szétválasztandó 

folyadékot a t-3 jelű, fentről számított 3. tányérra kell betáplálni. 

A kolonna alsó részére ezután az alsó munkavonal egyenletét kell használnunk. 

yt-4=1,45•0,382-0,042=0,540-0,042=0,498 

xt-4=egyensúlyi görbéről=0,298 

yt-5=1,45•0,298-0,042=0,421-0,042=0,379 

xt-5=egyensúlyi görbéről=0,208 

yt-6=1,45•0,208-0,042=0,294-0,042=0,252 

xt-6=egyensúlyi görbéről=0,120 

yt-7=1,45•0,120-0,042=0,169-0,042=0,127 

xt-7=egyensúlyi görbéről=0,048 

Az xt-7 alatta van az előírt fenéktermék xM összetételnek, ezért ez a tányér a visszaforralót reprezentálja. Tehát a 

kívánt szétválasztást 6 elméleti tányérszámnak megfelelő kolonnával tudjuk megvalósítani. 
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5.1.5. 4.5.1.5. A szükséges tányérszám meghatározása McCabe – Thiele 
módszerrel 

A McCabe-Thiele módszer a legelterjedtebb (grafikus) eljárás, az elméleti tányérszám meghatározására. Ez egy 

jó módszer annak tanulmányozására is, hogy milyen hatással van a kolonna egyéb paramétereinek változtatása 

az elméleti tányérszámra. A szerkesztés elvégzéséhez a két munkavonal, illetve a q-vonal megléte közül 

elegendő kettő. A harmadik vonalat a másik bármelyik kettő egyértelműen meghatározza. 

4.19. ábra - A tányérszám meghatározása McCabe-Thiele módszerrel. 

 

Az első lépésben a 4.19. ábrán láthatóan megrajzoljuk az x-y koordinátarendszerben a gőz-folyadék egyensúlyi 

görbét. Ezután berajzoljuk az y = x egyenest, majd az 4.14-edik, 4.15-ödik és 4.17-edik ábráknak megfelelően 

berajzoljuk az 4.19. ábrán a munkavonalakat, és végül a fejtermék összetétele (xD, xD) pontból kiindulva az (xM, 

xM) pontig lépcsőzéssel meghatározzuk a szükséges elméleti tányérszámot. Az egyensúlyi görbét és a 

munkavonalakat a 4.1. feladatban [75] megadott és kiszámolt adatok alapján szerkesztettük meg. 

5.1.6. 4.5.1.6. A reflux arány és az elméleti tányérszám kapcsolata. 

A rektifikáló oszlop működésének a legfontosabb jellemzője a (4.32) egyenlettel definiált refluxarány. Az 

oszlop felső részében refluxként visszavezetett F folyadék és a D desztillátum anyagáramainak hányadosa. A 

(4.33) egyenletből ki tudjuk fejezni a reflux arányt: 

(4.49)  

és a (4.39) egyenletből a kiforralási arányt 

(4.50)  

,mint két töménység különbségek hányadosa. 

feladat41
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A refluxarány adott összetételű és hőállapotú betáplálás mellett a visszaforralási arányt is meghatározza, ezért a 

továbbiakban csak a refluxaránnyal foglalkozunk. 

Természetesen akkor kaphatnánk a legtöbb fejterméket, ha a teljes kondenzálódott gázt elvezetnénk, és nem 

vinnénk vissza refluxot az oszlopba. Ekkor azonban csak egy egyszerű desztillációt hajtanánk végre, az 

oszlopnak a dúsító szakaszában nem biztosítanánk a lefelé haladó folyadékáramot, nem rektifikálnánk. Ebből az 

következik, hogy a refluxaránynak nem R = 0 a minimális értéke, hanem egy  minimális értéket 

meghaladó refluxarányt kell biztosítani. 

5.1.7. 4.5.1.7. A minimális refluxarány 

Minimális refluxarány mellett a (4.33) felső munkavonal egyenletének iránytangense is minimális. Adott q-

vonal esetén, mivel a munkavonal nem metszheti az egyensúlyi vonalat, akkor minimális a felső munkavonal 

iránytangense, ha átmegy a q-vonal és az egyensúlyi görbe metszéspontján. Így ez az egyensúlyi görbén, a 

metszéspontban lévő (x*,y*) pont, és az y=xD (xD, xD) pont meghatározza a minimális iránytangensű felső 

munkavonalat, melynek minimális iránytangenséből, az 4.20. ábra alapján 

(4.51)  

az Rmin minimális refluxarány számítható 

(4.52)  

A (4.52) egyenletben az x*és y* az egyensúlyi koncentráció a q-vonal és az egyensúlyi görbe metszéspontjában, 

és xD a desztillátum koncentrációja. 

Ha a folyadék forráspontján történik a betáplálás, a q-vonal függőleges, az (x*,y*) pont (xB, y*) pontnak felel 

meg, ekkor 

(4.53)  

és ha a betáplálás telített gőz alakjában történik, a q-vonal vízszintes, az (x*,y*) pont (x*, xB) pontnak felel meg, 

ekkor 

(4.54)  

ahol xB a betáplált elegy koncentrációja. 

4.20. ábra - A minimális refluxarány meghatározása. 
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Ideális elegyeknél, vagy ha a relatív illékonyság a megfelelő koncentrációtartományban konstansnak vehető, 

akkor a minimális refluxarány analitikusan is megadható. Írjuk be a relatív illékonysággal kifejezett (4.11) 

egyensúlyi egyenletet, y=αx/(1+(α-1)x) , az (4.52) minimális refluxarányt leíró egyenletbe: 

(4.55) 

 

Minimális refluxarány mellett vennénk el az oszlopból a legtöbb fejterméket, viszont az oszlop egy pontján az 

átadás hajtóereje zérussá válik, ilyen feltételek mellett végtelen elméleti tányérszámú, tehát végtelen magasságú 

oszlopra lenne szükség. A minimális refluxarányhoz tehát végtelen tányérszám tartozik, ami a rektifikálás egyik 

(gyakorlatban meg nem valósítható) szélső esetét jelenti. 

5.1.8. 4.5.1.8. Végtelen refluxarány 

A refluxarány értékének másik szélsőséges esete a végtelen vagy teljes refluxarány. Ez azt jelenti, hogy nem 

veszünk el fejterméket és fenékterméket sem. A kolonna fel van töltve, visszaforraló működteti a kolonnát, és a 

fejtermékként kapott teljes gőzmennyiséget kondenzáltatás után visszavezetjük. Ekkor nem termel az oszlop, 

nincs betáplálás és elvétel, de rektifikálás játszódik le. A végtelen refluxarányt a kolonna minősítésétre 

használják. Az egyensúlyi x-y diagramon végtelen refluxarány és végtelen visszaforralási arány mellett a (4.33) 

és (4.39) egyenletekből következik, hogy a munkavonalak az átlóra esnek, yn+1 = xn és ym = xm-1, és ekkor az 

elméleti tányérszám minimális. 

5.1.9. 4.5.1.9. Minimális tányérszám meghatározása 

A minimális tányérszám meghatározását elvégezhetjük a McCabe-Thiele grafikus módszerrel, ahol az x-y 

diagramra az egyensúlyi görbét és az y = x egyenest kell felvenni. A végtelen reflux miatt a felső és az alsó 

munkavonal is az átlóra esik, és az (xD ,xD) pontból az (xM, xM) pontokig a lépcsőzést az átló és az egyensúlyi 

görbe között kell elvégezni. 

4.21. ábra - Minimális tányérszám munkavonalai teljes reflux esetén 
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A minimális tányérszám meghatározásának egy másik módja a Fenske-egyenlet. Ez egy analitikus módszer, és 

akkor használható, ha a relatív illékonyság konstans, vagy konstansnak vehető. Itt is teljes refluxot alkalmaznak, 

nincs elvétel és nincs betáplálás. A munkavonalak az átlóra esnek. Tekintsünk egy kétkomponensű, A és B 

elegyet, amelynek a koncentrációja a kiforraló üstben xA0 és xB0. A rendszer működését az 4.22. ábra szemlélteti. 

Az egyensúly esetén az 1. tányéron a fajlagos komponens mérleg: 

(4.56)  

és a teljes komponens mérleg: 

(4.57)  

ezért 

(4.58)  

Az (4.9) egyenlet alapján, és az egyensúly miatt az első tányéron az összetétel: 

(4.59)  

ahol a zárójelen kívül az index a tányérok számát, 0 index a kiforralót jelöli. A második tányérra az összefüggés: 

(4.60)  

Az n-edik tányérra: 
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(4.61)  

Ha egy átlagos α értéket veszünk: 

(4.62)  

A teljes kondenzáció miatt (ugyanúgy, mint a kiforralónál) a refluxként visszavezetett xD desztillátum 

összetétele, és a legfelső n-edik tányérról elmenő gőz összetétele között is fennáll az egyensúly: 

(4.63)  

és 

(4.64)  

Két komponens esetében xB=1-xA, és az illékonyabb komponens x=xA : 

(4.65)  

ahol n az elméleti tányérok száma, amibe a visszaforraló is beleértendő. Ha az α csak keveset változik, akkor az 

α(átlag)-nak a fejtermék és a fenéktermék α értékeinek mértani közepét lehet venni. 

4.22. ábra - A minimális tányérszám meghatározása Fenske módszerrel 
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Végtelen refluxarány esetén a hajtóerő maximális, és minimális elméleti tányérszám illetve minimális 

oszlopmagasság szükséges az adott mértékű szétválasztáshoz. Ezt az esetet az oszlopminősítésen kívül a lehető 

legnagyobb tisztaságú termék nyerésére szokás felhasználni. A teljes reflux alkalmazásának gyakorlati 

jelentősége van, mert például töltött torony esetében így határozható meg az elméleti egységek száma. A 

leggyakrabban úgy járunk el, hogy n-heptán és metil-ciklohexán elegyét rektifikálják, és a termikus egyensúly 

beállta után törésmutató mérés alapján meghatározzák xD és x0 értékét. Az α ismeretében a (4.65) összefüggés 

alapján az n számítható. A reális esetekben egy üzemelő kolonnánál a refluxarány a (4.52) egyenlettel definiált 

minimális refluxarány és végtelen refluxarány között lehet. 

4.23. ábra - Rektifikáló kolonna költségei a refluxarány függvényében 

 

Az 4.23. ábrán egy rektifikáló kolonna beruházási, üzemeltetési és összes költségeit tüntettük fel a refluxarány 

függvényében. A kolonnát célszerű a minimális teljes költséghez tartozó optimális refluxarány környezetében 

üzemeltetni. Tapasztalati tény, hogy az optimális refluxarány általában 1,2 Rmin ≤ Ropt ≤ 1,5 Rmin. 

Számításokhoz általában megadják az oszlopra jellemző refluxtöbblet- együtthatót, ahonnét 
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(4.66)  

számítható. 

5.1.10. 4.5.1.10. A rektifikáló oszlopmagasságának meghatározása. 

Ha a rektifikáló oszlop egyes tányérjairól távozó fázisok egymással egyensúlyban vannak, azaz a tányér egy 

egyensúlyi egység, akkor ezt a tányért elméleti tányérnak nevezzük. A rektifikáló oszlop egy tányérja valójában 

nem felel meg az elméleti tányér feltételeinek. Az eltérés mértékét a tányérhatásfokkal jellemezhetjük. Így az 

adott mértékű szétválasztáshoz szükséges valóságos tányérszámot az elméleti tányérszámból tudjuk számítani a 

tányérhatásfok ismeretében: 

(4.67)  

Az elméleti tányérszám és a tányérhatásfok ismeretében az oszlop magasságát (H) úgy tudjuk megadni, hogy a 

tányérkonstrukció figyelembevételével megállapítjuk egy tányér magasságát (h), ebből mivel egy tányérnak a 

visszaforraló üst számit: 

(4.68)  

5.1.11. 4.5.1.11. A rektifikáló oszlop átmérőjének meghatározása 

Az oszlop D (m) átmérőjét az üres keresztmetszetre vonatkozó vg (m/s) gőzsebesség alapján számítjuk: 

(4.69)  

ahol G (m3/s) a gőz térfogatárama. A gőzsebességet az elárasztás által meghatározottnál valamivel kisebbre kell 

választani, valamint figyelembe kell venni, hogy a cseppfelhordás és a nyomásesés ne haladjon meg egy 

megengedett értéket. A maximálisan megengedett gőzsebesség: 

(4.70)  

ahol C egy tapasztalati tényező, ami függ a tányértípustól, a tányérok egymás közti távolságától, a folyadék- és 

gőzterheléstől, valamint a fázisok fizikai tulajdonságaitól. A torony magassága a termék minősségével függ 

össze, míg a torony átmérője a termék mennyiségét határozza meg. 

5.2. 4.5.2. Szakaszos rektifikálás. 

A szakaszos rektifikálás az a művelet, melynek kivitelezésénél egy adott mennyiséget egyszerre betáplálnak a 

torony alján lévő üstbe, és amíg ezt fel nem dolgozzák, a betáplálás szünetel. A tornyot a viszonylag nagy 

térfogatú üstre építik. Az alkalmazott reflux lehet időben állandó, vagy időben változó (növekvő), a feladat 

jellegétől függően. 

A szakaszos rektifikálás instacionárius művelet, és akkor alkalmazzák, ha viszonylag kis mennyiségű anyagot 

kell feldolgozni, és a szétválasztandó elegy sok szilárd anyagot tartalmaz, például az élelmiszeriparban a 

gyümölcspálinka főzése cefréből. 

A lepárlandó folyadékkal feltöltik az üstöt, az üstben a folyadékot forralják és elgőzölögtetik. A gőzök a 

kolonnán felfelé haladnak, a kondenzátor a gőzöket kondenzálja. A képződött folyadék egy részét a kolonnába 

refluxként visszavezetik, a másik részét egy hűtőn keresztül egy vagy több szedőedénybe összegyűjtik. 

4.24. ábra - Szakaszos rektifikálás elvi rajza. 
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A szakaszos rektifikálás munkavonal egyenletéhez, hasonlóan a folyamatos rektifikáláshoz, az oszlopra felírt 

komponensmérlegből juthatunk. Mivel nincs betáplálás, ami kettéosztja az oszlopot, így csak egy munkavonal 

írható fel, amelynek egyenlete megegyezik a folyamatos rektifikálás felső munkavonalának (4.33) egyenletével: 

(4.71)  

5.2.1. 4.5.2.1. Szakaszos rektifikálás változó refluxaránnyal 

A szakaszos rektifikáció egyik típusa, amelynek célja állandó összetételű desztillátum előállítása, az üstben levő 

változó összetételű folyadékból. Ezt csak úgy valósíthatják meg, ha a lepárlást változó (növekvő) refluxaránnyal 

hajtják végbe. A rektifikálás kezdetén alkalmazandó refluxarányt ebben az esetben is a fejtermék és a betáplált 

elegy összetételének függvényeként állítják be, de a továbbiakban a refluxarány növelésével biztosítják a 

fejtermék állandó összetételét. A refluxarány növelésével az oszlop elméleti tányérszáma változik, 

szétválasztóképessége nő, a teljesítménye viszont csökken. Az elmondottakat az 4.25. ábra szemlélteti. 

4.25. ábra - Szakaszos rektifikálás változó refluxaránnyal 
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A refluxarányt az elválasztás során addig kell növelni, míg az üzemeltetéssel elérhető elméleti tányérszámmal a 

kiforraló üstben levő folyadék kívánt összetételét el nem érjük. Az elmondottak értelmében ennél a módszernél 

a fejtermék összetétele állandó, a kolonna legfelső tányérjának hőmérséklete is állandó, ezzel szemben az üst 

hőmérséklete folyamatosan emelkedik. 

Mivel az R nő, így az xD/(R+1) csökken, és a munkavonal az átlóhoz közelít, a művelet akkor ér véget, ha a D 

desztillátum elvételének sebessége nullára csökken, ugyanis ekkor az egész kondenzátumot refluxként 

visszavezetjük. 

5.2.2. 4.5.2.2. Szakaszos rektifikálás állandó refluxaránnyal 

Ha a szakaszos rektifikálást állandó refluxaránnyal folytatjuk le, akkor ennek a követelménynek csak úgy 

tudunk eleget tenni, ha a refluxarányt ábrázoló munkavonal iránytangense állandó, de az ordinátát a 

kezdőponttól számítva mind kisebb és kisebb távolságban metszi. Ez csak úgy lehetséges, ha xD értéke 

folyamatosan csökken. 

4.26. ábra - Szakaszos rektifikálás állandó reflux aránnyal. 



 Gőz-folyadék rendszerek közötti 

anyagtranszport, desztilláció 
 

 87  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

Az elmondottakból és a 4.26. ábrából nyilvánvaló, hogy ebben az esetben a fejtermék összetétele a lepárlás 

folyamán a nehezebben illó komponensben egyre dúsabb lesz. 
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5. fejezet - Folyadék-folyadék 
rendszerek közötti anyagtranszport, 
folyadék extrakció 

A folyadék-folyadék rendszerek csoportjába a folyadék-folyadék extrakció, vagy más néven szolvens extrakció 

tartozik. Tágabb értelemben az extrakció egy, vagy több komponens folyadékból vagy szilárd anyagból való 

kioldása szelektív oldószer alkalmazásával. A szelektív oldószert úgy kell megválasztani, hogy abban az 

eltávolítandó komponens jól oldódjon, viszont a kiindulási elegy többi komponensei rosszul. Az átadási 

folyamat jellege a szilárd fázisban lényegesen eltér a folyadékban lezajló anyagátadási folyamattól, ezért a 

folyadék-folyadék rendszerben lejátszódó folyamatokat külön tárgyaljuk a szilárd-folyadék rendszerektől. 

A folyadék-folyadék extrakció egy folyadék halmazállapotú oldat komponensének vagy komponenseinek 

szétválasztása egy másik, az oldattal nem elegyedő folyadékkal való érintkezés útján. Ha az eredeti oldatot 

alkotó anyagok különbözőképpen oszlanak meg a két folyadékfázis között, bizonyos mértékű szétválasztás 

érhető el. Lényegében nagyon hasonlít a gáz-folyadék illetve gőz-folyadék rendszerekben végzett műveletekhez. 

Az extrakciónál is egy új folyadékfázist kell létrehozni. Ez az új, nem elegyedő folyadékfázis létrehozása 

valamilyen oldószernek az elegyhez való hozzáadása útján jön létre. Sok tekintetben ez a nem elegyedő oldószer 

hozzáadása ugyanazt az eredményt valósítja meg, mint az új fázis létrehozása az abszorpciós vagy deszorpciós 

műveletekben a gáz bevezetése, vagy a lepárlási műveletekben hő hozzávezetése útján forralással létrejövő gőz 

fázis. Az egymással érintkező folyadékfázisok kölcsönös oldódása egymásban egy többfokozatú kaszkádon való 

áthaladásuk közben lényegesen nagyobb, mint a gázabszorpció vagy a kigőzölés folyamán. A megfelelő gáz-

folyadék rendszerekkel összehasonlítva, az érintkező fázisok sűrűségei között jóval kisebb a különbség, felületi 

feszültségük pedig viszonylag kicsi. 

Hasonlóan a gáz-folyadék eljárásokhoz, vagy a lepárlási művelethez, az elválasztás hatásfokát többszöri 

érintkezéssel, vagy ezzel egyenértékű művelettel fokozni lehet. Egy egyszerű példán bemutatjuk a művelet 

alkalmazási területét és néhány jellegzetességét. Ha ecetsav vizes oldatát olyan folyadékkal, mint például etil-

acetát, keverjük össze, az ecetsav egy része és viszonylag kevés víz átmegy az észteres fázisba. Mivel 

egyensúlyban a vizes és az észteres fázis sűrűsége különböző, a keverés megszüntetésekor a két fázis 

szétülepedik és dekantálással, illetve választótölcsérben elválasztható. Mivel most az észteres fázisban az 

ecetsav és a víz mennyiségének viszonya más, mint az anyaoldatban, és mint a megmaradt vizes oldatban volt, 

bizonyos mérvű elválasztást értünk el. Ez egyben példa is a fokozatszerű érintkezésre, amelyet akár szakaszos, 

akár folyamatos módon végezhetünk. A maradék vizet ismételten extrahálhatjuk további észterrel a savtartalom 

csökkentése céljából, de a folyamat megvalósítható ellenáramú kaszkádban is. Az extrakció megvalósítására egy 

másik lehetőség, hasonlóan az abszorpcióhoz, valamilyen folytonos ellenáramú készülék, amely nem tartalmaz 

fokozatokat. Reflux alkalmazásával éppen úgy, mint a lepárlásnál, a szétválasztás tovább fokozható. 

Mindezekben a műveletekben az extrahálandó oldat a betáplálás vagy az anyaoldat, az a hozzáadott folyadék 

pedig, amellyel az anyaoldatot extraháljuk, az oldószer vagy szolvens. A művelet eredményeként kapott 

oldószerben gazdag terméke az extraktum, és a maradék, amelyből az oldott anyagot kivonjuk, a raffinátum. 

Van olyan bonyolult művelet is, amelyben két oldószert alkalmaznak egy betáplálás komponenseinek 

szétválasztására. Például para- és orto-nitro-benzoésav elegye szétválasztható az egymásban oldhatatlan víz és 

kloroform közötti megosztással. A para-izomer a kloroformban, az orto-izomer a vízben oldódik jobban. Ez az 

úgynevezett két oldószeres vagy frakcionáló extrahálás. 

Alkalmazási területe igen széleskörű a környezetvédelemben, szennyvíztisztítás területén. Az összes extrakciós 

műveletnek, gyakorlati megoldásuktól függetlenül, van néhány olyan közös jellemzője, amely nagymértékben 

befolyásolja a művelet alkalmazási területét. Ezek a következők. Az extrahált anyagot újból oldatban kapjuk, 

melyet legtöbbször újból szét kell választani, részben a kívánt oldott anyag kinyerése, részben az oldószer 

regenerálása céljából. Ez a szétválasztás többnyire ismét diffúziós művelettel, például lepárlással végezhető. 

Ehhez még az is hozzájárul, hogy az úgynevezett nem elegyedő folyadékok rendszerint eléggé elegyednek 

egymással, úgyhogy még a raffinátumból való oldószer visszanyerés is szükségessé válik. Mindezekből 

következik, hogy az extrakció, mint szétválasztó művelet a következő körülmények között alkalmazható. 

1. Ha az extrakció és az oldószervisszanyerés művelete együtt gazdaságosabb, mint a közvetlen szétválasztás. 

Ez az eset például, ha értékes szerves anyagot, értékes gyógyszeralapanyagot kell kinyerni híg vizes oldatból. 
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Mivel az oldószer mennyisége és párolgáshője kisebb, elválasztása könnyebb, mint a vízé, az oldószert 

visszanyerve az extrakció olcsóbb, mint a közvetlen lepárlás. Ugyanez a helyzet lehet akkor is, ha a lepárlást 

az anyag bomlása, illetve hőérzékenysége miatt igen kis nyomáson és igen alacsony hőmérsékleten kellene 

végezni. Nagy szénatomszámú zsírsavak elkülönítése növényi olajokból gazdaságos lehet akár 

nagyvákuumban végzett desztillálással, akár folyékony propánnal való extrakcióval. Az extrakció végén a 

propán alacsony hőmérsékleten eltávolítható a termékből. 

2. Ha egyszerűbb módszer nem alkalmazható. Példa erre az azeotróp elegyek szétválasztása, ami közvetlen 

lepárlással nem oldható meg. Egy másik ilyen eset, ha egy bonyolult elegy, különböző kémiai szerkezetű, de 

közel azonos forráspontú komponenseit kell szétválasztani. Erre a szétválasztásra is alkalmas az extrakció, 

amely kémiai szerkezet szerint szelektál. Példaként megemlíthetjük az aromás szénhidrogének szelektív 

extrakcióját folyékony kén-dioxiddal aromás és paraffin-szénhidrogének elegyéből. 

A folyadék-folyadék extrakció épp úgy gyakori a kőolaj feldolgozó- és a petrolkémiai iparban, mint a 

gyógyszer- vagy a szerves vegyiparban, és ezen iparágak környezetvédelmi problémáinak megoldásában. 

Hatékonyan felhasználják a nagy tisztaságú termékek kiválasztására, vizes oldatok kis koncentrációjában jelen 

levő komponenseinek kinyerésére, vagy nyomelemek szétválasztására is. 

Mindezek alapján az extrakciót általában ott is alkalmazzák, ahol az egyszerűbb művelet, például a desztilláció 

nem jöhet számításba. Ilyen ok lehet a hőérzékenység, kis kiindulási koncentráció, a magas forráspont, illetve a 

kis illékonyság. 

1. 5.1. Háromkomponensű folyadékrendszer 
egyensúlyi viszonyai 

A folyadék-folyadék extrakció definíciójából következik, hogy az anyagátviteli folyamatban két egymással 

kölcsönösen nem, vagy csak részlegesen oldódó folyadékfázis vesz részt. E két fázis között oszlik meg a 

kinyerendő komponens. Például szennyvizek fenoltartalma a butil-acetátos extrakció során megoszlik a butil-

acetátos és vizes fázis között. A példából is láthatjuk, hogy az extrakció legalább háromkomponensű 

rendszerekkel végzett művelet, és legtöbbször mindhárom komponens jelen van mérhető mennyiségben mindkét 

folyadék fázisban. 

A és B tiszta, gyakorlatilag egymással nem elegyedő folyadékok, C a két folyadékfázis között megoszló oldott 

anyag, amit szeretnénk kivonni. Az extrakcióval szétválasztandó F anyaoldat A-ból és C-ből áll, az A 

komponens igen gyakran víz, B az extraháló oldószer, amit S-el is szokás jelölni. 

1.1. 5.1.1. Egyensúlyi viszonyok ábrázolása 
háromszögdiagramon 

Az extrakciónál az egyenlő oldalú háromszögű koordináta-rendszert kiterjedten használják a háromkomponensű 

rendszerek koncentrációviszonyainak ábrázolására, különösen akkor, ha az A és a B komponens részlegesen 

elegyedik egymással. Az egyenlő oldalú háromszög egyik tulajdonsága, hogy a háromszög belsejében levő 

valamely pontból a háromszög három oldalára bocsátott merőlegesek (távolságok) hosszának összege egyenlő a 

háromszög magasságával. Ha a háromszög magassága a 100%-os összetételt jelent, a három oldaltól mért 

távolság, a három komponens százalékos mennyiségét. Vizsgáljuk meg a 5.1. ábrát. 

5.1. ábra - Koncentrációk ábrázolása egyenlő oldalú háromszögben 
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A háromszög mindegyik csúcsa valamelyik tiszta komponenst jelenti, ahogy feltüntettük. Valamely K pontnak 

az AB oldaltól mért merőleges távolsága C százalékos mennyiségét jelenti a K elegyben, az AC oldaltól mért 

merőleges távolsága B százalékos mennyiségét, és a CB oldaltól való távolsága A százalékos mennyiségét. Ezek 

szerint xK = 0,4. A háromszög valamely oldalának bármelyik pontja kétkomponensű rendszert jelent. D pont 

például 80% A-t és 20% B-t tartalmazó kétkomponensű rendszert. A DC vonal minden pontjában A és B aránya 

ugyanennyi, ezekkel a pontokkal jelképezett elegyek úgy foghatók fel, mint D és C elegyei. Ha az R ponttal 

ábrázolt R kg tömegű elegyhez E ponttal ábrázolt E kg elegyet keverünk hozzá, a keletkező új elegyet ábrázoló 

M pont az RE egyenesen fekszik, mégpedig úgy, hogy teljesül a következő egyenlet: 

(5.1)  

Az (5.1) egyenlet könnyen levezethető közvetlenül a mérlegegyenletből, az elegyítési szabálynak megfelelően. 

A teljes anyagmérleg: 

(5.2)  

A C komponens anyagmérlege: 

(5.3)  

A (5.3) egyenletet átrendezve: 

(5.4)  

Az (5.4) egyenletből közvetlenül megkapjuk az (5.1) egyenletet. 

A következőkben a folyadék- folyadék extrakciós műveletek során az egyik leggyakoribb elegytípust tárgyaljuk, 

ahol három folyadékból áll a rendszer, és az egyik folyadékpár korlátoltan elegyedik. Ilyenek az extrakcióban 

leggyakrabban előforduló rendszerek. Jellemző példájuk a víz (A)-kloroform (B)-aceton (C) és a benzol (A)-víz 

(B)-ecetsav (C) rendszer. A háromszögű diagram izoterm, vagyis állandó hőmérsékletre vonatkozik. Vizsgáljuk 
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meg az 5.2. ábrát. A C folyadék teljesen elegyedik A-val és B-vel, de A és B csak korlátoltan elegyedik 

egymással. Elegyítésükkor két telített folyékony oldat keletkezik, L, amely A-ban és K, amely B-ben gazdag. 

Mennél rosszabbul elegyedik egymással A és B, L és K annál közelebb lesz a háromszög csúcsához. Valamely 

biner J elegy, amelynek összetétele L és K között van, két, egymásban oldhatatlan folyadékfázisra válik szét, 

ezek összetétele L és K, mennyiségük aránya pedig az (5.1) egyenlet értelmében a J helyétől függ. Az LRPEK 

görbe az izoterm fázisegyensúlyi görbe (binodális oldhatósági görbe), A és B kölcsönös oldhatóságának 

változását mutatja a C-tartalom függvényében. 

5.2. ábra - Három folyadékfázisból álló rendszer, A és B részlegesen elegyedik 

 

E görbén kívül fekvő minden elegy egy folyadékfázisú, homogén oldat. A görbe által határolt területen a 

rendszer mindig heterogén, réteges zónát alkot. A görbe alatt fekvő bármely háromkomponensű elegy, például 

M, két, egymásban oldhatatlan, telített folyadékfázist alkot, ezek összetétele R (A-ban gazdag) és E (B-ben 

gazdag). Az egyensúlyi összetételeket összekötő RE vonal az összekötővonal, amely szükségszerűen átmegy az 

egész rendszert jelképező M ponton. A kétfázisú tartományban végtelen sok összekötővonal van, ezekből csak 

néhány van berajzolva. Az összekötővonalak rendszerint nem párhuzamosak, és hajlásszögük általában egy 

irányban változik, amint az ábra is mutatja. Az összekötő vonalak hajlásszögének tangense az elegy 

komponenseinek természetétől függően változik. A P pont, a kritikus oldási pont az utolsó összekötővonal, 

vagyis az a pont, ahol a fázisegyensúlyi görbe A-ban dús és B-ben dús ága egymásba olvad. Ez a pont 

rendszerint nem esik egybe a görbe legnagyobb C-tartalmú pontjával. 

Az E oldat C-tartalma nyilvánvalóan nagyobb, mint az R oldaté, vagyis ebben az esetben a megoszlás a B-dús 

fázis felé tolódik el. Ezt legjobban az 5.2. ábra jobb oldali ábrarészén megrajzolt megoszlási diagramon lehet 

bemutatni, mert ezen az (E, R) pont az y = x átló fölött fekszik. Az y*/x hányados, a megoszlási hányados, 

ebben az esetben 1-nél nagyobb szám. Ha az összekötővonalak végein levő C koncentrációk összefüggését egy 

derékszögű koordinátarendszerben ábrázoljuk, az ábrán látható megoszlási görbét kapjuk. Ha az 5.3. ábrán az 

összekötővonalak az ellenkező irányba hajolnának, vagyis a megoszlás az A fázis felé tolódna el, a megoszlási 

görbe az átló alatt helyezkedne el. A megoszlási görbét az összekötővonalak interpoláció útján való 

meghatározására is használhatjuk, ha kísérletekből csak kevés összekötővonal helyzete ismeretes. 

1.2. 5.1.2. Egyensúlyi viszonyok ábrázolása x-y diagramon 

Az extrakciós folyamat feltétele a két folyékony fázis jelenléte, amely a folyamat befejezése után a 

sűrűségkülönbségük miatt mechanikusan szétválasztható. A folyamat az egyensúlyi állapot eléréséig tart, 

amelyhez gyakran megközelítőleg el lehet jutni. A megosztott komponensnek az extraktumban levő y 

mennyisége (1 kg oldószerre eső komponenstömeg százalékban, móltörtben vagy tömegtörtben) és a 

raffinátumban levő x mennyisége között egyensúlyi összefüggés van. 
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Egyszerűbb az esetben, ha az oldószer gyakorlatilag teljesen oldhatatlan a raffinátumban. Folyadék-folyadék 

rendszerben is az egyensúly általános megfogalmazásán a nyomások, hőmérsékletek és kémiai potenciálok 

fázisonkénti egyenlőségét értjük. Az egyensúlyi törvényt a Nernst-törvény írja le: 

(5.5)  

ahol y*az extrahálandó anyag egyensúlyi koncentrációja az extraktumban, és x az extrahálandó anyag 

koncentrációja a raffinátumban, és m a megoszlási vagy egyensúlyi állandó. Az egyensúlyi összefüggést az 5.3. 

ábrán mutatjuk be. Az összefüggés csak akkor lineáris, ha a megoszló anyag molekulái nem asszociálnak, vagy 

disszociálnak, és a fázisok kölcsönös oldékonysága elhanyagolható. 

5.3. ábra - Extrakciós egyensúly 

 

Ez határtörvény, mivel rendszerint asszociáció vagy disszociáció következik be. Például ha az extraktumban a 

következő típusú asszociáció fordul elő 

(5.6)  

y1 és y2 a monomer és dimer koncentrációja, így a tömeghatás törvénye szerint 

(5.7)  

ahol K egyensúlyi állandó. 

Ebből következik, hogy 

(5.8)  

Figyelembe véve a monomerre felírható megoszlási törvényt 
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(5.9)  

megkapjuk az extrakciós egyensúlyi egyenletet 

(5.10)  

Ebben az esetben az egyensúlyi összefüggés görbe vonallal ábrázolható, 5.3. ábra b görbe, és a megoszlási 

törvény az egész komponensmennyiségre nem alkalmazható. 

2. 5.2. Az oldószer kiválasztása 

Az extrakciós műveletekhez alkalmazandó oldószert rendszerint igen nagyszámú folyadék közül választhatjuk 

ki. Nem valószínű, hogy akad ezek között olyan folyadék, amelynek összes tulajdonságai megfelelnek az 

extrakció követelményeinek, tehát bizonyos engedményeket kell tennünk. Az alábbiakban felsoroljuk az 

oldószer kiválasztásához megvizsgálandó tulajdonságokat. Az oldószer kiválasztásának általános szempontjait 

már tárgyaltuk, itt az extrakcióra vonatkozó szempontokat emeljük ki. 

1. Szelektivitás. Valamely B oldószernek egy A - C oldat szétválasztására való alkalmasságát úgy bírálhatjuk el, 

ha C és A mennyiségének arányát a két egyensúlyi fázisban elosztjuk egymással. A két arány hányadosa a 

szelektivitás (β), analóg a lepárlásnál megismert relatív illékonysággal. Ha E és R az egyensúlyi fázisok, 

akkor a szelektivitás β=[yE*•(A tömegtörtje az R-ben)]/[xA*•(A tömegtöretje az E-ben)], vagyis 

(5.11)  

Az (5.11) egyenletben x*R és y*E a kiextrahálandó C komponens egyensúlyi koncentrációi a raffinátumban és 

az extraktumban, (xA)R és (yA)R az A komponens koncentrációi a raffinátumban és az extraktumban. A 

szelektivitás az extrakciós műveletnél akkor jó, ha az értéke 1-nél jóval nagyobb, . Ha a 

szelektivitás 1-gyel egyenlő, β = 1, nem lehetséges szétválasztása. A szelektivitás rendszerint erősen változik 

az oldott anyag koncentrációjával, és az 5.3. ábrán bemutatott elegytípusnál a kritikus oldási pontban 

egységnyi lesz. Vannak olyan rendszerek, amelyeknél kezdetben nagy a szelektivitás, , majd 

fokozatosan csökken, β = 1, és egységnyi szelektivitáson át, végül egynél kisebbre változik, . Ezek 

analógok a desztillációnál előforduló azeotróp elegyekkel. 

2. Megoszlási hányados. Ez az egyensúlyi y*/x hányados. Bár nem feltétlenül szükséges, hogy a megoszlási 

hányados 1-nél nagyobb legyen, de mégis kívánatos, mert ebben az esetben az extrakció oldószerszükséglete 

csökken. 

3. Az oldószer A-ban oldhatatlan legyen. 

4. Regenerálhatóság. Az oldószert újbóli felhasználás előtt mindig regenerálni kell, ezt rendszerint egy másik 

diffúziós művelettel, többnyire lepárlással végezzük. Ebben az esetben vigyázni kell, hogy az oldószer ne 

képezzen azeotrópot az extrahált oldott anyaggal, és a keletkezett elegyben a relatív illékonyság lehetőleg 

nagy legyen, mert ezzel a szétválasztás olcsóbb lesz. A hőszükséglet csökkentése szempontjából előnyös, ha 

a regenerálandó oldatban a kisebb mennyiségben jelenlevő anyag az illékonyabb. Amennyiben az oldószert 

kell lehajtani, célszerű olyan oldószert választani, melynek kicsi a párolgáshője. 

5. Sűrűség. A szakaszos és a folytonos műveletek kivitelezésének is előfeltétele, hogy a két telített 

folyadékfázis sűrűsége eltérő legyen, mégpedig minél nagyobb mértékben. Egyes elegyeknél a 

sűrűségkülönbség a kritikus oldási pont elérése előtt ellenkező értelművé válik, ilyen esetekben, abban a 

koncentrációtartományban, ahol a sűrűségkülönbség értéke nullán átmegy, folytonos készüléket nem lehet 

működtetni. 
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6. Felületi feszültség. A nagy felületi feszültség megkönnyíti az emulziók szétválását, viszont megnehezíti az 

egyik fázisnak a másikba való diszpergálását. Rendszerint a szétválás a fontosabb szempont, ezért a felületi 

feszültség lehetőleg nagy legyen. 

7. Kémiai reakcióképesség. Az oldószer kémiailag stabil legyen, a rendszer többi komponenseivel ne reagáljon, 

és a berendezés szerkezeti anyagait ne támadja meg. 

8. Viszkozitás, gőznyomás, fagyáspont. Ezek értéke kicsi legyen a könnyebb kezelhetőség és tárolás 

szempontjából. 

9. Egyéb tulajdonságok. Az oldószer ne legyen mérgező, ne legyen gyúlékony és lehetőleg olcsó legyen. 

3. 5.3. Az extrakció kivitelezése 

Az extrkció elvi három részfolyamatát az 5.4. ábrán mutatjuk be. Az első lépésben a korlátoltan elegyedő 

anyaoldat F=A+C és a B fázis intenzív érintkeztetése, keverése nyomán lezajlik a komponensátmenet. 

Amennyiben a már említett szennyvíz fenoltartalmát butil-acetátos extrakcióval távolítjuk el, akkor az A 

komponens a víz, a megoszló C komponens (amit eltávolítunk a vízből) a fenol, és az oldószer, amibe átmegy a 

C komponens, a B fázis a butil-acetát. A B fázis igen gyakran szerves oldószer, amit oldószerként említik és S-el 

jelölik, az A fázis igen gyakran víz. A második lépésben az oldószert tartalmazó E extrakt fázis és a 

"megtisztított" R, raffinát fázis, szétválasztása történik. A két fázis sűrűsége különböző, ezért ülepítéssel 

szétválaszthatók. Egy-egy fokozat a fázisok érintkeztetését és a szétválasztását foglalja magába. A harmadik 

lépésben az E és R fázisok oldószermentesítését valósítják meg, aminek során az E' és R' végtermék, illetve az 

újra felhasználható S oldószer keletkezik. Mivel az oldószervisszanyerés a legtöbb esetben desztillációval vagy 

rektifikálással történik, a teljes extrakciós eljárás összetett műveletként értelmezhető, és ez megdrágíthatja a 

folyamatot. 

5.4. ábra - Az extrakció három fokozata 

 

Az extrakciót általában többfokozatú berendezésekben hajtják végre. A többfokozatú extrakció a rendszer 

természetétől és a kívánt szétválasztás mértékétől függően többféle módon is elvégezhető. Egy fokozaton 

elméleti fokozatot kell érteni, tehát a fokozatból kilépő extraktum és raffinátum egymással egyensúlyban 

vannak. Minden fokozatban kell lenni a nem elegyedő folyadékok összekeverésére és a kilépő folyadékáramok 

szétválasztására szolgáló berendezésnek, így egy keverő és egy ülepítő alkot egy fokozatot. Többfokozatú 

műveletet az egyfokozatú műveletek tetszés szerinti kapcsolásával alakíthatunk ki, melyek lehetnek kaszkádok 

vagy fokozatcsoportok. Ellenáramú többfokozatú művelet fokozat típusú, például tányéros oszlopokban is 

megvalósíthatunk. 
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3.1. 5.3.1. Egylépcsős egyensúlyi extrakció 

Az egylépcsős egyensúlyi extrakció, amit egyfokozatú extrakciónak is nevezünk, alapja a többfokozatú 

extrakciónak, és végezhető szakaszos vagy folyamatos üzemmódban. A művelet vázlatát az 5.5. ábra mutatja. 

Az ábrán feltüntettük az érintkeztetésből és elválasztásból álló extrakciót, és az oldószer-visszanyerést is. 

5.5. ábra - Egyensúlyi extrakció oldószer-visszanyeréssel 

 

A betáplálás vagy más néven az anyaoldat szakaszos műveletben F tömeg, folyamatos műveletben tömegáram, 

és az F=A+C elegy C-komponensének koncentrációja x0. Az extraktumban a C anyag koncentrációját y-nal, a 

raffinátumban x-szel jelöljük. Az oldószer regenerálása (visszanyerése) céljából mindkét termékből kinyerjük az 

S oldószert, ezáltal az E' és az R' oldószermentes termékekhez jutunk. 

5.6. ábra - Egyfokozatú extrakció mérlege háromszög diagramon 
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Amennyiben figyelembe akarjuk venni az A és B komponens kölcsönös oldhatóságát, a folyamatot az 5.6. ábrán 

bemutatott fázisdiagramon kell ábrázolni. S és F összekeverésekor az extrakciós fokozatban az M1 elegy 

keletkezik. Ez az elegy az egyensúlyban levő, tehát az M1 ponton átmenő összekötő vonal két végpontján levő E1 

és R1 fázisra válik szét. Az összekötő vonal hajlásszögének tangense az elegy komponenseinek tulajdonságától 

függően változik. Az M1 helyzetét az FB egyenesen az elegyszabállyal (5.1) egyenlet, is meghatározhatjuk, 

pontosabb eredményt nyerünk, ha M1 C-tartalmát határozzuk meg. A teljes anyagmérleg: 

(5.12)  

A C-re felírt fajlagos anyagmérleg: 

(5.13)  

(5.14)  

Meghatározható egy adott M1 pont létrehozásához szükséges S oldószer mennyisége: 

(5.15)  

Az M1 pontnak a kétfázisú tartomány belsejében kell elhelyezkednie, hogy az extrakció alapját képező két nem 

elegyedő folyadékfázis létrejöjjön. A felhasználandó oldószer minimális mennyiségét tehát kiszámíthatjuk, ha 

az M1 pontot D-be helyezzük, ekkor az extraktum mennyisége természetesen végtelen kicsi lesz, maximális 

mennyiségét pedig úgy számíthatjuk ki, ha az M1 pontot G-be helyezzük, ekkor a raffinátum mennyisége lesz 

végtelen kicsi. 

Az extraktum és a raffinátum mennyiségét az elegyítési szabály segítségével az (5.1) egyenletből, vagy pedig a 

C anyagra felírt fajlagos anyagmérlegből kapjuk: 
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(5.16)  

(5.17)  

Az R1 az (5.12) egyenlet segítségével határozható meg. Ha az E1 és R1 oldatból eltávolítjuk az oldószert, az AC 

egyenesen elhelyezkedő E' és R' oldatot nyerjük. Ilyen módon az egész művelet végeredménye az F anyaoldat 

szétválasztása R' és E' termékekre. R' és E' mennyisége meghatározható akár az elegyítési szabály, akár az 

anyagmérlegek segítségével: 

(5.18)  

(5.19)  

Az E1 extraktum C anyagtartalma akkor lesz a legnagyobb, ha az extrakciót a minimális oldószermennyiséggel 

végeztük (M1 a D pontban), az E' végtermékben viszont akkor, ha az oldószer visszanyerést ábrázoló E'B 

egyenes a fázisegyensúlyi görbe érintője. Az A anyagtartalom R'-ben illetve R1-ben akkor lesz maximális, ha a 

maximális oldószermennyiséggel extrahálunk, az M1 a G pontban van. 

Vizsgáljuk meg azt az esetet, amikor a fázisok kölcsönös oldékonysága elhanyagolható, az egyensúlyi fokozat 

stacionárius üzemű, a disszociációs és asszociációs kölcsönhatások nem lépnek fel, tehát az egyensúly az (5.5) 

egyenlettel definiált lineáris izotermával jellemezhető. Ennek alapján F, S, R, E (kg/s) értékben megadható 

tömegáramok, y és x tömegtörtek, m megoszlási hányados pedig állandó. 

Az egyensúlyi fokozat teljes anyagmérlegét az extraktorban az (5.12) egyenlet írja le. A komponensre 

vonatkozó fajlagos mérleg: 

(5.20)  

Híg oldatokra érvényes E=S és R=F egyenlőség, és tiszta oldószert alkalmazunk, melynek az extrahálandó 

komponens koncentrációja y0=0. 

(5.21)  

Az y1 = mx1 egyensúlyi összefüggést felhasználva: 

(5.22)  

Az extrakció oldószerszükséglete az (5.22) egyenletből: 

(5.23)  

A kilépő R raffinátum és a belépő F nyersanyag koncentrációinak hányadosa, ugyancsak az (5.22) egyenletből: 

(5.24)  

Az (5.24) egyenletben az f = S/F hányadost folyadékviszonynak az mS/F törtet extrakciós faktornak nevezzük, 

és mivel egyértelműen jellemzi a raffinátum elszegényedésének fokát, gazdasági jelentősége nagy. A 
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gazdaságos üzemeltetéshez  , tartomány látszik kedvezőnek. A megoszló C komponens 

kinyerési foka: 

(5.25) 

 

Az (5.25) egyenlet kinyerési fok valódi tört, értéke az előző feltételeket használva 55-65 % között van. 

A koncentrációviszonyokat ábrázolhatjuk az x-y diagramon. Az (5.20) egyenletet átrendezve egy lineáris 

összefüggéshez 

(5.26)  

a művelet munkavonalához jutunk. Természetesen tiszta oldószer esetén y0 = 0. 

5.7. ábra - Az egyfokozatú extrakció grafikus mérlege 

 

Az 5.7. ábrán a munkavonal és az egyensúlyi vonal viszonyát mutatjuk be egyetlen fokozat esetén. 

Az (5.26) munkavonal az x0 pontból indul, iránytangense -(F/S), és a tengelymetszete Fx0/S. A munkavonal, 

amennyiben az egyensúly beáll a műveleti egységben, eléri (képzeletben metszi) az egyensúlyi egyenest vagy 

görbét, meghatározza az extraktum y1 és a raffinátum x1 összetételét. Jól látható, hogy a két vonal metszése adja 

a megoszló komponens legmagasabb kinyerési fokát. Ezt tovább növelni csak a két egyenes jellemző 

paraméterének (az m és az F/S) megváltoztatásával lehet. Hasonló megfontolások alapján számolható az 

egyszeri szakaszos extrakció is, csak az F, S, R és E értékei nem tömegáram, hanem tömeg dimenziójú lesz. 

3.2. 5.3.2. Többfokozatú extrakció 

Az egyensúlyi fokozatok sorba kapcsolásával kialakított kaszkádokban az extrakció hatásfoka jelentősen 

növelhető. Az áramló fázisok iránya szerint megkülönböztethetünk egyenáramú, keresztáramú és ellenáramú 

többfokozatú műveletsort. 

3.2.1. 5.3.2.1. Többfokozatú egyenáramú extrakció 
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Az egyenáramú esete azonban makroszkopikusan csupán egyetlen fokozatot jelent, hiszen E1 és Rl fázisok 

egyensúlyban vannak, akkor a fázisarány nem változhat meg a 2,…,n-edik fokozatban. Az egyenáramú 

extrakció elvi vázlata az 5.8. ábrán látható. 

5.8. ábra - Egyenáramú extrakció elvi vázlata 

 

Ha viszont az egyensúlyt csupán az n-edik fokozatban éri el az En illetve az Rn fázis, akkor az a fokozatszámú 

szerkezet jelenti az egyetlen egyensúlyi fokozatot. 

3.2.2. 5.3.2.2. Többfokozatú keresztáramú extrakció 

A többfokozatú keresztáramú extrakció az egyfokozatú extrakció megismétlése, a raffinátum ismételten friss 

oldószerrel történő extrahálásával. A művelet szakaszosan és folyamatosan is végezhető. Az 5.9. ábrán egy 

háromfokozatú extrakció folyamatábráját tüntettük fel. Egyetlen raffinátumot nyerünk, R3-at, amelyből az 

oldószer eltávolítása után visszamarad az R' késztermék. A három extraktum az ábrán bemutatott módon együtt 

vihető el feldolgozásra, így nyerjük a végső E' extraktumot. A művelet tetszőleges számú fokozatban végezhető. 

5.9. ábra - Többfokozatú keresztáramú extrakció oldószer visszanyeréssel 

 

A számításokat itt egyenlő oldalú háromszögű koordináta-rendszerben végezzük, de ugyanúgy használhatunk x, 

y koordinátákkal derékszögű koordináta-rendszert is, az összefüggések és a szerkesztési vonalak viszonylagos 

helyzete ugyanaz lesz. Az első fokozatra az (5.12)-(5.19) anyagmérlegek mind érvényesek. Minden más, n-edik 

fokozatra az anyagmérleg a következő: 

(5.27)  

Az extrahálandó C anyag fajlagos mérlegegyenlete: 

(5.28)  

A C anyagmérlegből levezethető: 

(5.29)  
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A C anyagmérlegből levezethető 

(5.30)  

(5.31)  

Az Mn pont az Rn-1B egyenesen fekszik, és az Mn ponton átmenő összekötővonal két végpontja megadja En-t és 

Rn-t. 

Az egyes fokozatokban különböző oldószermennyiséggel extrahálhatunk, sőt különböző hőmérsékleten is 

dolgozhatunk, ebben az esetben azonban minden egyes fokozatra a számítást a megfelelő hőmérséklethez 

tartozó egyensúlyi diagramon kell elvégezni. Az egyes fokozatok extraktumainak összeöntésével az E elegyet 

nyerjük, ennek mennyisége és összetétele anyagmérlegekkel határozható meg. E' helyét meghatározhatjuk, ha a 

BE egyenest meghosszabbítjuk az AC tengelyig. Hasonlóképpen R' helyét úgy határozzuk meg, hogy az utolsó 

fokozat raffinátumát ábrázoló pontot B-vel összekötő egyenest meghosszabbítjuk. Az R' raffinátumban A-ra 

nézve tetszés szerinti tisztaságot érhetünk el a fokozatok számának növelésével. 

Ha az extraháló oldószer és az anyaoldat egymással egyáltalában nem elegyednek a műveletben előforduló 

egész koncentrációtartományban, a számítások egyszerűsíthetők. Vegyük alapul továbbra is az 5.9. ábrát. Amint 

láttuk, a művelet lényegében az egyszeri egyensúlyi extrakció egymás utáni ismételt megvalósítása oly módon, 

hogy a kiindulási F oldat végighalad valamennyi fokozaton, mint Rl, R2, ..., Rn raffinátum. Ugyanakkor az S 

összes oldószer megoszlik S1, S2,…,Sn, belépő részáramokra, mely részáramok kilépő értékei az E1, E2, En extrakt 

fázisok. Minden egyes fokozatra felírjuk külön-külön az (5.26) munkavonal egyenletét. Így a munkavonal 

egyenlete a 2. fokozatra, 

(5.32)  

és így tovább, amint azt az 5.10. ábrán látható. 

5.10. ábra - Munkavonal és egyensúlyi vonal keresztáramú extrakció esetén 
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(5.33)  

Ugyanekkor 

(5.34)  

(5.35)  

A három egyenlet rendezve és egymásba helyettesítve: 

(5.36)  

Figyelembe véve, hogy 

(5.37)  

Az(5.36) összefüggés az alábbi alakra hozható: 

(5.38)  

Az (5.38) egyenlet minimuma a nevező (Nm) maximumánál van, mivel a számláló állandó. Ennek 

meghatározásához képezzük az (Nm) nevező S1 és S2 szerinti differenciálhányadosát és tegyük nullává: 

(5.39)  

(5.40)  

E két egyenletből a (5.37) figyelembevételével: 

(5.41)  

Eredményül azt a nem triviális megoldást kaptuk, hogy az oldószert legelőnyösebb egyenlően felosztani a 

fokozatok között. Vizsgáljuk meg, hogy az így elért eredmény mennyivel jobb, mint az egyfokozatúé, vagyis ha 

az S oldószer áramát egyszerre egy fokozatban alkalmaznánk. A három fokozat eredménye: 

(5.42)  

Ugyanez egy fokozatban: 

(5.43)  

Az (5.42) egyenlet nevezőjét kifejtve, majd a számlálót és a nevezőt is F2-el elosztva: 
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(5.44)  

Az (5.43) és a (5.44) egyenletek összehasonlításából következik, hogy 

(5.45)  

Vagyis látható, hogy az x3 minden esetben kisebb, mint x'3, tehát a többfokozatú keresztáramú extrakció minden 

esetben jobb, mint az egyfokozatú. 

A megoszló komponens kinyerési foka: 

(5.46)  

Ha az extrakciós faktor(3S1m)/F=2 értékével számolunk, akkor η = 75 % adódik. Ugyanez egy fokozatnál 67 %-

os. 

Ideális esetben a fokozatok számát analitikusan is meghatározhatjuk. Tételezzük fel most is, hogy a megoszlási 

koefficiens m az egész tartományban állandó, és a felhasznált oldószer mennyisége minden fokozatban egyenlő, 

vagyis S1 = S2 =…..=S n = S/n. Induljunk ki az (5.21) egyenletből és írjuk fel a mérlegegyenletet az 5.11. ábrán 

bemutatott kaszkád mindegyik fokozatára. Mérlegegyenlet a kaszkád első elemére: 

(5.47)  

Az első elembe belépő F kiextrahálandó elegy x0 koncentrációjú, és a kilépő R1 raffinátum koncentrációja x1. 

Nem oldódó fázisokról, és híg oldatokról lévén szó, F=R1=R2=…=Rn. 

5.11. ábra - Keresztáramú extrakció fokozatai 

 

az x1 és az xF koncentrációk közötti összefüggés: 

(5.48)  

Mérlegegyenlet a kaszkád második fokozatára: 
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(5.49)  

és a raffinátum koncentrációk közötti összefüggés: 

(5.50)  

Koncentrációk közötti összefüggés n fokozatra: 

(5.51)  

A szükséges oldószer mennyiségét az (5.51) egyenletből számíthatjuk, ha a fokozatok száma rögzítve van: 

(5.52)  

Amennyiben az S összes oldószer mennyisége adott, akkor a fokozatok számát iterációval szintén számíthatjuk. 

3.2.3. 5.3.2.3. Többfokozatú folyamatos ellenáramú extrakció 

Az iparban igen gyakran a többfokozatú, ellenáramú extrakciót alkalmazzák. A készülékek itt is sorba kapcsolt 

fokozatokból állnak. Az F kiindulási oldat és az S oldószer a berendezés két ellentétes végpontján lép be, ennek 

megfelelően az Rn raffinátum az n-edik fokozatából az extraktum E1 pedig az első fokozatbál lép ki, 5.12. ábra. 

5.12. ábra - Többfokozatú ellenáramú extrakció. 

 

A tömeg- és komponensmérlegek az első fokozatra 

(5.53)  

(5.54)  

A tömeg- és komponensmérlegek az első két fokozatra 

(5.55)  

(5.56)  

A tömeg- és komponensmérlegek az n fokozatra 

(5.57)  

(5.58)  

és 
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(5.59) 

 

A fenti egyenletek alapján, a műveleti egység adott helyén a tömeg- és a komponensáramok különbsége állandó 

(5.59) egyenlet. A háromszögdiagramon az áramok összetételét megadó pontokat összekötő egyenesek egy 

pontban, az úgynevezett különbségi pontban (o-pont) kell találkozniuk. Az egyes fokozatokból kilépő fázisok 

összetételeit a binódák, vagy más néven az összekötő vonalak határozzák meg. 

5.13. ábra - Többfokozatú ellenáramú extrakció háromszög diagramon 

 

A számításokat az 5.14. ábra szemlélteti. Az F extrahálandó anyagáramot S mennyiségű oldószerrel 

extraháljunk. Az S oldószer mennyisége adja meg az M helyét. Az n fokozatú extraktorból x1 és yn összetételben 

lép ki a raffinátum és az extraktum. 

5.14. ábra - Ellenáramú extrakció számítása háromszögdiagramon 
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A kiindulási értékek F, x0 és y0 adottak, és a szétválasztási követelmények, xn és y1 előírtak. Meg kell határozni 

az E1, S, Rn és n értékeket. 

3.2.4. 5.3.2.4. Ellenáramú extrakció nem elegyedő oldószerpárok esetében 

Amennyiben Rn = Rn-1 = .... = Rl = F és S = En = .... = E2 = E1, akkor bármely a fokozatra igaz, hogy 

(5.60)  

Tehát 

(5.61)  

lineáris összefüggés az n fokozatból álló, ellenáramú extrakciós kaszkád munkavonala. Az 5.15. ábrán y-x 

diagramban ábrázolva pozitív meredekségű egyenest kapunk, és lépcsőzéssel meghatározhatók az egyes 

fokozatok állapotai. 

Kövessük most analitikus módon a lépcsőzés módszerét. Az első fokozat fajlagos tömegmérlege 

(5.62)  

5.15. ábra - Ellenáramú extrakció y-x diagramja 

 

Az egyensúlyi törvény szerint x1=y1/m. Behelyettesítve az (5.62) egyenletbe, majd az átrendezés után: 

(5.63)  

Ha csupán egy fokozatból állna az extrakciós művelet, akkor y2=y0=0 lenne, tehát 

(5.64)  

vagyis 
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(5.65)  

ahol F/(mS)=f* 

Az extrakció kinyerési foka: 

(5.66)  

Az első két fokozatra vizsgálva 

(5.67)  

Az egyensúlyi törvény szerint x2=y2/m. Az (5.67) egyenletet behelyettesítve és átrendezés után 

(5.68)  

Mivel y3 = 0, a (5.67) egyenlet szerint 

(5.69)  

A két utóbbi egyenlet alapján 

(5.70)  

Tehát 

(5.71)  

Illetve: 

(5.72)  

Bizonyítható, hogy n fokozatra 
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(5.73)  

és a kinyerési fok: 

(5.74)  

Ellenáramú n=3 fokozat hatékonyságát vizsgálva mS/F=2, vagyis F/(mS)=f*= 0,5 esetben ugyanazok a 

feltételek, mint a keresztáramú extrakciónál: 

 

adódik a keresztáramnál kapott 75 %-kal szemben. Tehát megállapítható, hogy az oldószer leggazdaságosabb 

felhasználását az ellenáramú üzemmód biztosítja. A vizsgálatainkat ideális rendszerre végeztük, de ez a 

megállapítás reális rendszerre is igaz. 

4. 5.4. Folyadék extrakció berendezései 

A folyadék extrakció készülékei két fő csoportra oszthatók: 

1. Egyfokozatú készülékek. Ezek egy érintkezési fokozatot valósítanak meg egyetlen vagy több összekapcsolt 

készülékben, tehát a folyadékok összekeverését, az extrakciót, a nem-elegyedő folyadékfázisok szétülepítését 

és szétválasztását. Ilyen fokozatokból azután felépíthető egy kaszkád. 

2. Többfokozatú készülékek. Ezek egyetlen készülékben vagy berendezésben több fokozattal egyenértékű 

műveletet valósítanak meg. Ipari szempontból ezek a fontosabbak. 

4.1. 5.4.1. Egyfokozatú készülékek 

Egyfokozatú készülékben lehetőségnek kell lennie a folyadékok összekeverésére, valamint a keletkező emulzió 

vagy diszperzió ülepítésére és szétválasztására. Szakaszos művelet esetén a keverés, ülepítés és szétválasztás 

ugyanabban vagy különböző edényekben végezhető. 

Folyamatos műveletek esetén különálló edényekre van szükség. 

Az extrakció hatásossága érdekében a keverőszerkezetnek intenzív érintkezést kell megvalósítani a folyadékok 

között. Ehhez rendszerint az szükséges, hogy az egyik folyadékot apró cseppek alakjában diszpergáljuk a másik 

folyadékban, és hogy az érintkezési idő (tartózkodási idő) elegendő legyen az extrakció megvalósításához. 

Minél kisebbek a diszpergált cseppecskék és minél nagyobb a számuk, annál nagyobb lesz a fázisok érintkezési 

határfelülete, annál gyorsabb lesz az anyagátbocsátás a fázisok között, és annál rövidebb érintkezési idő 

szükséges. Lényeges azonban, hogy a diszperzió ne legyen annyira finom, hogy már megnehezíti a szétválást. 

A diszpergáláshoz mechanikai munkát, energiát kell közölni a rendszerrel. Pusztán csak nagy energia 

befektetése azonban nem elegendő a megfelelő keveredés eléréséhez. A keveredés hatásossága, amit úgy 

definiálhatunk, mint az egységnyi befektetett energiával elért diszperziófokot, nagymértékben függ a keverő 

szerkezeti megoldásától, amit a fokozathatásfokkal kell jellemezni. A keverő teljesítményszükséglete függ a 

keverő átmérőjétől, a fordulatszámától, a kevert anyag sűrűségétől, viszkozitásától. A keverő berendezéseknek 

két fő változata van, a keverős tartályok és az áramlásos keverők. 
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Keverős tartályok folyadéktartályból és mechanikus keverőkből állnak. A tartályokban erős függőleges áramlást 

kell létrehozni, nehogy a nehezebb folyadék leülepedjék a készülék aljára. Kívánatosabb a sugárirányú, mint a 

körmozgás, mert a körmozgásnál fellépő centrifugális erő a folyadékokat szétválasztani igyekszik, a nehezebb 

folyadékot a tartály oldalfalához sodorja. A kialakuló áramlás iránya függ a tartály alakjától, a terelőlapok 

elhelyezésétől, valamint a keverő szerkezetétől, elhelyezésétől és fordulatszámától. A tartályok rendszerint 

függőleges elhelyezésűek, inkább kör-, mint négyzetes keresztmetszetűek. Célszerű terelőlapokat beépíteni, a 

függőleges áramlás elősegítése és a rotációs áramlás, illetve örvénylés megakadályozása céljából. Az ilyen 

rendeltetésű terelőlapok egyszerű függőleges lemezek, amelyeket a tartály falához erősítenek. Sok hatásos 

keverőtípus van, például az egyik legelterjedtebb a propellerkeverő. A propeller típusú keverőket úgy kell 

üzemeltetni, hogy lefelé, a tartály feneke felé irányuló áramlást idézzenek elő. A centrifugális keverők 

elsősorban radiális áramlást okoznak, a terelőlapokon múlik a hatásos függőleges keverés. A járókerék köré 

építhető terelőgyűrűk hatásosak, de olyan nagy nyíróerőket eredményeznek a két folyadék között, hogy stabil 

emulziók képződhetnek, ezért ebben az alkalmazásban a terelőgyűrűket általában elkerülik. A járókerék 

átmérője rendszerint körülbelül egyharmada a tartályénak, tengelye pedig akkor a legjobb, ha egybeesik a tartály 

tengelyével. 

Szakaszos művelet esetén a tartályt le lehet fedni a folyadékok elpárolgásának megakadályozására, de 

rendszerint levegőréteg van a folyadékok fölött. A folyadékszint magassága körülbelül akkora, vagy valamivel 

nagyobb, mint a tartály átmérője. A járókerék legalább olyan magasan legyen a tartály feneke fölött elhelyezve, 

mint a járókerék átmérője, de legalább ugyanennyivel legyen a folyadékszint alatt is. A keverés akkor a 

leghatásosabb, ha a járókerék a keverés befejezése után a két szétvált folyadékfázis határfelülete alatt van. 

Megállapították, hogy négy egyenlő távolságú, radiális irányú terelőlap, amelyek hossza megegyezik a folyadék 

mélységével, szélessége pedig a tartály átmérőjének egytizedével, úgynevezett „teljesen irányított áramlást" 

biztosít. Kevesebb vagy több terelőlap beépítése nem jár nagyobb előnyökkel. A keverős tartály a folyadékok 

ülepítésére is használható. A keverés befejezése után, ha a rétegeződés végbement, a nagyobb sűrűségű folyadék 

a tartály aljáról elvezethető. 

Folyamatos műveletek esetén az összekeverendő két folyadékot folyamatosan vezetjük be a készülékbe, és 

folyamatos keverés közben az emulziót vagy diszperziót a tartályból folyamatosan vezetjük el. Egy keverő-

ülepítő berendezést az 5. 16. ábrán mutatunk be. 

5.16. ábra - Keverő-ülepítő elvi rajza 
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A legtöbb jól szerkesztett keverős tartályban a keverés nagyon hatásos, és a tartály tartalma egyenletesen 

elkeveredik. Mindkét fázis átlagos koncentrációja gyakorlatilag ugyanakkora, mint a kilépő folyadékokban, 

tehát az anyagátbocsátás hajtóerejét kifejező koncentrációkülönbség viszonylag kicsi. 

4.2. 5.4.2. Többfokozatú ellenáramú készülékek 

Az egyfokozatú készülék említett hátrányát kiküszöbölhetjük, ha több tartályt sorba kapcsolunk, vagy egyetlen 

tartályt vízszintes lapokkal több szakaszra osztunk. Ez az egyetlen tartály a legtöbb esetben egy kolonna. A 

vízszintes válaszlapok közepén nyílás van, hogy a folyadék áthaladhasson egyik szakaszból a másikba, így 

megakadályozható a folyadék keveredése a tartály teljes magasságában, és csak az utolsó szakasz 

folyadékkoncentrációi lesznek azonosak a távozó folyadékkoncentrációkkal. A vízszintes válaszlapok helyett 

lehetnek tányérok. A lapok lehetnek perforáltak, és az egyes terelőlapok közötti keveredést forgótárcsákkal lehet 

javítani. 

Az 5.17. ábrán egy egyszerű megoldású szitatányéros extrakciós berendezés elvi rajzát mutatjuk be. A 

lyuggatott tányéros vagy szitatányéros oszlopok nagyon használhatóknak bizonyultak kapacitásuk és a bennük 

végzett extrakció hatásfoka szempontjából is. A tányérok és a túlfolyók elhelyezése ugyanolyan, mint a gáz-

folyadék rendszerekhez alkalmazott oszlopban, csak bukógátakra nincs szükség. Az ábrán látható oszlopban a 

könnyű folyadék a diszpergált fázis, amely áthalad a tányér nyílásain, a buborékok fölszállnak a folytonos nehéz 

fázisban, és minden tányér alatt egy rétegben gyűlnek össze. A nehéz folyadék a tányérokon keresztirányban 

áramlik, merőlegesen a felszálló buborékok irányára és a túlfolyón lejut az alsó tányérra. Ha az ábrán látható 

tornyot megfordítjuk, a lefolyókból felfolyók lesznek, amelyekben a könnyű folyadék áramlik egyik tányérról a 

másikra, míg a nehéz folyadék a lyuggatott tányéron hatol át, amely cseppekre oszlatja el. 

5.17. ábra - 5.17. Ábra. Szitatányéros extraktor, könnyű folyadék a diszpergált fázis 
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Az 5.18. ábrán egy permetezős extraktor van feltüntetve. Ez a legegyszerűbb folytonos készülék, egy üres 

függőleges köpenyből áll, amely el van látva a folyadékok be- és kivezetésére szolgáló szerkezetekkel. 

5.18. ábra - Permetezős extraktor 

 

A készülékben a könnyű folyadék a diszpergált fázis. A nehéz folyadék a torony tetején lép be, teljesen megtölti 

a tornyot (folytonos fázis), és a torony alján lép ki. A könnyű folyadék alul lép be egy elosztószerkezeten 

keresztül, amely apró cseppekre bontja. A cseppek a lefelé áramló nehéz folyadékban fölfelé emelkednek, és a 

torony tetején összefüggő fázissá egyesülnek. A könnyű folyadékot a torony tetején, a nehéz folyadékot a torony 

alján vezetik el. Az 5.19. ábrán egy töltetes torony látható. A gáz-folyadék rendszerekhez használt, ömlesztett 
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töltelékkel töltött oszlopokat a folyadék extrakcióra is elterjedten alkalmazzák. A töltelék több célt szolgál, 

növeli a folytonos fázis turbulenciájának mértékét, a diszpergált cseppek mozgásának akadályozása közben 

ismételten eltorzítja a cseppek alakját, és ezzel állandóan megújul a folytonos fázissal érintkező felület. A töltet 

megakadályozza a folytonos fázis függőleges recirkulációját, ami a permetező oszlopok kis extrakciós 

hatásfokának fő okozója. 

5.19. ábra - Töltetes extrakciós oszlop 

 

Az 5.20. ábrán bemutatott, egy pulzáló extrakciós oszlop nagyon hatásos ellenáramú extraktor, legalábbis kis 

méretekben. A lyuggatott tányérokon, amelyeken nincsen túlfolyó, olyan kis fúrt lyukak vannak (1 mm 

átmérőjűek), hogy rendes körülmények között a folyadékok ezeken nem áramolhatnának át. A mechanikus 

hajtású hajlékony membránnal azonban az egyik folyadékra gyors lüktetést viszünk át, ez hajtja át a lyukakon 

felváltva a könnyű és nehéz folyadékot. Így az egyik pillanatban az egyik, másik pillanatban a másik folyadék a 

diszpergált fázis. A lüktetés amplitúdója 1-3 cm körül van, frekvenciája 15-75 percenként. Töltelékes 

oszlopoknál is lehet alkalmazni a lüktetést azért, hogy a keveredés és a diszpergált cseppek kisebb mérete révén 

nagyobb extrakciófokot érjünk el. Ilyenkor percenként 1000 lüktetési frekvenciával is dolgoztak. 

5.20. ábra - Pulzáló extrakciós berendezés 
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Emulziók. A keverő berendezésből kilépő folyadékelegy emulzió, tehát az egyik folyadék apró cseppekben 

oszlik el a másik, összefüggő folyadékfázisban. Az emulzió stabilitása vagy állandósága döntő fontosságú az 

extrakciós műveletek szempontjából, mivel minden extrakciós fokozat után szét kell választani a fázisokat. 

Ezért kerülni kell a stabil emulziókat, amelyek cseppjei lassan ülepednek és lassan egyesülnek. Az emulzió 

„megtöréséhez", vagyis a fázisok teljes különválasztásához a diszpergált fázis cseppjeinek kiülepedése és 

egyesülése szükséges. 

Nyugvó emulzióban az ülepedés sebessége a cseppek átmérőjével és a folyadékok közötti sűrűségkülönbséggel 

nő, az összefüggő fázis viszkozitásával pedig csökken. 

A kiülepedett cseppek annál gyorsabban egyesülnek, minél nagyobb a felületi feszültségük. Az egymásban jól 

oldódó folyadékok felületi feszültsége rendszerint kicsi, és csökkenti a felületi feszültséget emulgátor vagy 

nedvesítő anyagok jelenléte is. Ehhez hozzájárul, hogy hátráltatja a cseppek egyesülését, ha az összefüggő 

fázisnak nagy a viszkozitása, mert lassítja a cseppek közül a maradék film eltávozását. Porszemcsék, amelyek 

rendszerint a folyadékfázisok közös határfelületén halmozódnak fel, szintén akadályozzák a cseppek 

egyesülését. 

A nem stabil emulziók a keverés megszüntetése után gyorsan kiülepednek, és két különálló folyadékfázissá 

tömörülnek, hacsak nem nagy a viszkozitás. Az éles határfelület a fázisok között rendesen nagyon hamar 

megjelenik (első törés), de az egyik fázis, többnyire az, amelyik nagyobb mennyiségben van jelen, még kissé 

zavaros marad a másik fázis diszpergált cseppjeitől. A cseppek végül kiülepednek, és a zavaros fázis kitisztul 

(második törés), de ez hosszú időt vehet igénybe. Labilis emulzió első törése rendszerint olyan gyorsan 

következik be, hogy már a keverés rövid időre, néhány percre való megszakítása is elegendő ahhoz, hogy 

megtörténjék. Folyamatos többfokozatú műveleteknél rendszerint szükségtelen a fokozatok között megvárni a 

második törést. 
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6. fejezet - Szilárd-folyadék 
rendszerek közötti anyagtranszport, 
szilárd-folyadék extrakció 

Ebben a csoportban a szilárd-folyadék extrakciót tárgyaljuk. A művelet célja a szilárd elegy egy vagy több 

alkotórészének (komponensének) kioldása szelektív oldószerrel. A kivitelezéséhez használt technológiai 

eljárástól függően számos névvel jelölték. A kilúgozás eredetileg szilárd részecskehalmaz nyugvó rétegének 

folyadékkal végzett kioldására vonatkozott, de használják erre a műveletre a diffúziós extrakció elnevezést, a 

kimosási illetve egyszerűen csak mosási művelet kifejezést is. A metallurgiai iparok is széles körben 

alkalmazzák a kioldási műveleteket. A legtöbb hasznos ásvány nagy mennyiségű nemkívánatos alkotórésszel 

kevert állapotban fordul elő, és az értékes anyag elválasztását gyakran kilúgozással végzik. Például rézásványok 

egyes érceikből a rezet kénsavas vagy ammóniás oldatokkal szelektíven kioldják. Aranyat gyakran, sajnos néha 

még napjainkban is, nátriumcianid oldattal választhatjuk ki érceiből. Hasonlóképpen fontos művelet a kilúgozás 

a metallurgiai alumínium, kobalt, mangán, nikkel és cink kinyerésben. Az alumíniumgyártás alapanyaga a 

timföld, amit a nagy vastartalmú bauxitércből állítanak elő nátrium-hidroxidos kioldással. Számos természetben 

előforduló szerves anyagot eredeti közegükből kioldással távolítunk el, például a cukrot a cukorrépából forró 

vízzel lúgozzuk ki, a növényi olajokat magvakból, például szójából vagy gyapotmagból szerves oldószerekkel 

nyerjük ki. A különböző fakérgekből a tannin vízzel kioldható, és hasonló módon állítható elő számos 

gyógyszeripari termék növényi szárakból és levelekből (drogokból). A morfint és társ alkaloidokat például a 

szárított mákgubóból enyhén savas vízzel oldják ki. A japán-akác bimbóból etilalkoholos extrakvióval vonják ki 

a rutin nevű gyógyszer alapanyagot. A teát és kávét mind iparilag, mind a háztartásban, kilúgozó műveletekkel 

készítjük. Mindezeken túlmenően, minden kristályosítási műveletnél, vagy más módon képződött, leválasztott 

csapadékokra tapadó anyalúgot kilúgozási műveletekhez hasonló módszerekkel és berendezésekkel mossuk ki, 

mint például a kalcinált szóda és mész reakciójában keletkező kalcium-karbonát csapadékról a nátriumhidroxid-

oldatot. 

1. 6.1. A szilárd anyag előkészítése a kilúgozáshoz 

A szilárd-folyadék extrakció megkezdése előtt a szilárd anyagot elő kell készíteni. A kilúgozás eredménye és az 

alkalmazandó eljárás igen gyakran a szilárd anyag előkezelésétől függ. Egyes esetekben az oldható anyag kis 

részecskéi az oldhatatlan anyagba teljesen be vannak ágyazva. Ilyenkor az oldószernek a közegbe be kell 

diffundálnia, a keletkezett oldatnak pedig ki kell diffundálnia ahhoz, hogy az elválasztás sikeres legyen. Számos 

metallurgiai nyersanyagnál ilyenek a körülmények. Az aprítás és őrlés a kilúgozást rendkívül meggyorsítja, 

mivel megkönnyíti az oldószer eljutását az oldódó részecskékhez. Rézérc bizonyos típusa például 4-8 óra alatt 

kénsavoldattal hatásosan kilúgozható, ha olyan méretűre őröljük, hogy a 60 mesh szitán áthulljon. A 60 mesh 

szitaméret azt jelenti, hogy 1 négyzet inch (6,4516 cm2) szitafelületen 60 nyílás található. Ha körülbelül 0,7 cm 

nagyságúak a szemcsék, 5 napot vesz a kilúgozás igénybe, és 4-6 évet, ha 15 cm nagyságú darabokra aprítjuk. 

Mivel az őrlés költséges művelet, a kilúgozáshoz választandó részecskeméretet az érc minősége erősen 

befolyásolja. Bizonyos aranyércekben viszont a kis fémrészecskék a beágyazó kőzetben szét vannak szórva, s ez 

a kőzet az oldószer számára annyira áthatolhatatlan, hogy legalább 100 mesh szitán áthulló részecskeméretűre 

kell őrölni ahhoz, hogy kilúgozás egyáltalán létrejöjjön. 

Az állati és növényi testek sejt szerkezetűek, és a belőlük kilúgozandó anyagok általában a sejtekben 

helyezkednek el. Ha a megfelelő oldószeres kezelés a sejtfalakat érintetlenül hagyja, akkor az oldott anyag a 

kilúgozáskor a sejtfalakon ozmózissal hatol át. Ez lassú folyamat. Viszont az anyag olyan kisméretűre őrlése, 

hogy az egyes sejtek tartalma kiszabaduljon, nem gazdaságos, és gyakran nem is kívánatos. Például a cukorrépát 

kilúgozás előtt vékony, ék alakú szeletekre vágják, ilyen módon az oldószer, ebben az esetben a víz, egyes 

növényi sejtekhez jutásának idejét csökkentik. A sejteket szándékosan sértetlenül hagyják, úgyhogy a cukor a 

féligáteresztő sejtfalon áthatol, míg a nemkívánatos kolloid és más nemkívánatos anyagok nagy része 

visszamarad. Növényi gyökerekből, szárakból, levelekből számos gyógyszeripari termék nyerhető ki. Ezeket a 

növényi anyagokat kezelés előtt gyakran megszárítják, mert így a sejtfalak jobban elroncsolódnak, és az 

oldószer közvetlenebbül hathat az oldandó anyagra. A növényi magvakat és olyan termékeket, mint például a 

szóját, általában az extrakció előtt megdarálják, és így körülbelül 1 mm részecskeméretre alakítják. A sejtek 

természetesen kisebbek ennél, de az őrlési eljárás következtében meglehetősen elroncsolódnak, és az oldószer 

az olajokat könnyebben eléri. Ha az oldott anyag szilárd részecskék felületén adszorbeálódott, vagy csak a 
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részecskékhez tapadó oldatban van feloldva, őrlésre vagy aprításra nincs szükség, és a részecskék közvetlenül 

moshatók. 

2. 6.2. Kilúgozási műveletek 

A kilúgozási műveletek szakaszosan, félfolyamatosan instacionárius körülmények között, valamint teljesen 

folyamatosan stacionárius körülmények között végezhetők. Valamennyi kategóriában mind fokozatszerű, mind 

folytonos érintkezést biztosító berendezéseket is alkalmaznak. Főleg két műveleti fajta terjedt el, a folyadék 

permetezése vagy porlasztása a szilárd anyagra, és a szilárd anyag teljes bemerítése a folyadékba. A berendezés 

megválasztását a szilárd anyag fizikai alakja, a kezelési nehézségek és a költségek erősen befolyásolják. Emiatt 

egyes iparágakban sok esetben specializált típusú berendezések váltak szükségessé. A kilúgozást általában a 

lehető legmagasabb hőmérsékleten célszerű végezni, mert megnövekszik a kivonandó anyag oldékonysága az 

oldószerben, és ennek következtében a kilúgozó folyadék végső koncentrációja is nagyobb lesz. Magasabb 

hőmérsékleten az oldat viszkozitása is kisebb, a diffúziós együtthatók nagyobbak, és mindezek a paraméterek a 

kilúgozás sebességét növelik. Vannak olyan természetes anyagok, például a cukorrépa, amelyekből túl magas 

hőmérséklet hatására nemkívánatos anyagok is kioldódnak, vagy van olyan eset is, amikor a szilárd anyag 

kémiailag bomlik. 

2.1. 6.2.1. Szakaszos műveletek 

Instacionárius vagy időben nem állandósult műveletek azok, amelyekben a szilárd extrahálandó anyag és 

folyadékok csak szakaszosan érintkeznek egymással. Ebbe a csoportba tartoznak még azok is, amelyekben a 

szilárd anyag egy adagja megszakítás nélkül az áramló folyadékárammal érintkezik. Ezek az úgynevezett 

félfolyamatos eljárások. 

2.1.1. 6.2.1.1. Perkolációs módszerek 

Durva, szilárd részecskéket általában nyugvó halmazban perkolációs eljárásokkal kezelnek, míg a finom 

eloszlású, könnyebben szuszpenzióban tartható anyagokat megfelelő keverő segítségével diszpergálják a 

folyadékban. Kilúgozás történhet a nyersanyag kitermelésének helyén is. Ezzel az eljárással a bányában, 

helyben, perkolációs módszerrel kezelik az ásványokat oly módon, hogy az oldatot az érctömeg felett és az 

érctömegen át keringtetik. A 0,5% réznél kevesebb fémet tartalmazó rossz minőségű rézércek kilúgozására ezt a 

módszert alkalmazták. Az ércek értéke ugyanis túl kicsi ahhoz, hogy a kibányászás költségei megtérüljenek. 

Földalatti sótelepeknél is rendszeresen használják ezt a módszert, a sót a telepbe szivattyúzott vízzel oldják ki. A 

kilúgozás halomban is történhet. Ez a módszer terjedt el a környezetvédelemben például a talaj rehabilitációnál. 

Rossz minőségű ércek, amelyeknek ásványértéke az aprítás vagy őrlés költségeit nem bírja el, úgy lúgozhatók 

ki, hogy a bányából kikerülő göröngyöket át nem eresztő talajon halmokba rakják, majd a kilúgozó oldatot az 

érc fölé szivattyúzzák. Az oldat átszivárog a halmon, és a lecsurgó folyadékot összegyűjtik. Ezzel a módszerrel 

pirites ércekből rezet lúgoztak ki. 

A kilúgozás végezhető perkolációs edényekben. Közepes részecskenagyságú szilárd anyag halmazt 

kényelmesen lehet kilúgozni nyitott edényekben perkolációs módszerekkel. Az edények konstrukciója tág 

határok között változhat, függ a kezelendő szilárd anyag és folyadék tulajdonságaitól, valamint a művelet 

méretétől. Ez az eljárás viszonylag olcsó. Kis tartályok gyakran készülnek fából, ha a kilúgozó folyadék nem 

támadja meg a fát. A kilúgozandó szilárd részecskéket egy kettős fenék felett helyezik el, amelyet 

legegyszerűbben egymáshoz elég közel elhelyezett párhuzamos falécek rácsozatából képeznek ki. Ez a rácsozás 

viszont hasonló, egymástól körülbelül 15 cm távolságra levő derékszögben elrendezett lécek felett helyezkedik 

el úgy, hogy a kilúgozó folyadék az edény aljáról elvezető lefolyócsőbe folyhat. Ha igen finom részecskéket kell 

feldolgozni, a farácsozatot még gyékényfonattal és szorosan kifeszített szűrővászonnal borítják, amelyeket a 

kettős fenék kerületén futó horonyban levő kötéllel rögzítenek. Kis edények fémből is készíthetők, perforált 

kettős fenékkel, amely fölé szűrővásznat feszítenek. Ilyen rendszerű berendezést használnak gyógyszeripari 

termékek kinyerésére. Igen nagy perkolációs edények (50x40x6 m mély) vasbetonból, bitumen- vagy 

ólombéléssel készülnek. Ezeket például rézércek kilúgozására használják. Kis edényeken a fenék közelében 

oldalajtókat helyeznek el, amelyeken keresztül a kilúgozott szilárd anyag eltávolítható, míg igen nagy edényeket 

általában fenékről való kotrással ürítenek ki. Az edényeket a gyakorlati szempontoknak megfelelő 

legegységesebb részecskenagyságú szilárd anyaggal töltik, mivel ilyen körülmények között biztosítható 

százalékosan a legnagyobb hézag és a kilúgozó folyadék áramlásához szükséges legkisebb nyomásesés. Ennek 

következtében az egyes szilárd részecskék kilúgozásának mértéke is egységes lesz, és kevesebb nehézség 

adódik abból, hogy a folyadék kisszámú csatornán halad keresztül a szilárd halmazon. Az ilyen edények 

működése számos más művelettel jár együtt. Miután az edényt a szilárd szemcsés anyaggal megtöltik, teljes 
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elfedéséhez elegendő mennyiségű oldószert szivattyúznak az edénybe, és a teljes tömeget előírt időtartamig ázni 

vagy nedvesedni hagyják. Ez idő alatt, ha szükséges, a folyadékmennyiséget szivattyúzással keringtetni lehet a 

szilárd anyag felett. Ezután a folyadékot a szilárd testről leeresztik az edény kettős fenekén keresztül. Ilyen 

körülmények között az egész művelet egyetlen fokozatnak felel meg. A művelet ismételgetése végül az oldható 

anyag csaknem teljes mennyiségének kioldását eredményezi, és csak annyi marad vissza, amennyi a leszívás 

után a szilárd anyagban, mint nedvesítő oldatrétegben van jelen. Ez úgy mosható ki, hogy az edényt friss 

oldószerrel megtöltik, és ezt a műveletet annyiszor ismétlik meg, ahányszor szükségesnek mutatkozik. A 

módszer egyik változata, amikor az edénybe folyamatosan bocsátanak folyadékot, és a keletkező oldatot 

folyamatosan távolítják el, miközben a teljes átáramló mennyiség egy részét esetleg recirkuláltatják. Az ilyen 

művelet több fokozattal egyenértékű. Mivel a keletkező oldat általában az oldószernél sűrűbb, a keveredést a 

lefelé irányuló perkolálással csökkentik. Egyes esetekben felfelé irányuló áramlást alkalmaznak, ezzel 

megakadályozva, hogy a részecskehalmaz vagy a szűrő finom részecskékkel eltömődjön, viszont ennek 

eredményeképpen a finom részecskéket a felfelé áramló folyadék túlságosan magával ragadhatja. Kevésbé 

gyakran használt műveleti változatban a folyadékot folyamatosan az edény tetejére permetezik, és 

lecsörgedeztetik a halmazon át anélkül, hogy az utóbbit a folyadék bármikor teljesen ellepné. 

A visszamaradó folyadék leszívatása a szemcsés halmazról. Képzeljünk el szemcsés szilárd részecskékből álló 

halmazt, amelynek hézagait a folyadék teljesen kitölti. Ha a folyadék a nehézségi erő hatására csurog le a 

halmazról oly módon, hogy a levegőt a hézagokba a halmaz tetejéről engedjük utána, a folyadék sebessége 

először igen nagy. Ez a sebesség fokozatosan csökken, majd egy bizonyos (viszonylag bosszú) idő eltelte után 

további lecsurgás nem tapasztalható. A halmaz azonban még tartalmaz folyadékot. A hézagokat folyadékkal 

kitöltött tört részét maradék töltőlének nevezzük, és S-se jelöljük. A 6.1 ábrán S változását a halmazmagasság 

függvényében tüntetjük fel. A halmaz felső részében S értéke állandó S0, és azt a folyadékmennyiséget jelenti, 

amely a részecskék közötti hézagokban és kis szögletekben rétegenként a felületi feszültség következtében 

tapadva marad. 

6.1. ábra - Szemcsés halmaz leszívatása 

 

A halmaz alján a folyadék a hézagokban marad, és azokat kapilláris hatás folytán teljesen kitölti, S = 1,0. A Z0 

lecsúszási magasságot azzal a magassággal definiáljuk, amely az S0-tól az egységig terjedő S átlagértékének 

megfelel. Ez látható a 6.1. ábrán. S átlagértéke az egész halmazra vonatkoztatva az ordinátatengely és a görbe 

közötti terület osztva a Z halmaz magassággal: 
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(6.1)  

A Z0-t változó körülmények közötti nagyszámú kísérletekből meghatározták, és azt tapasztalták, hogy 

megközelítően 

(6.2)  

empirikus egyenlettel adható meg. Ahol K a szemcsés halmaz áteresztőképessége (permeabilitása), ρF a folyadék 

sűrűsége, σ a folyadék felületi feszültsége. A (6.3) egyenlettel definiáltak egy kapillárisszámot: 

(6.3)  

Azt találták, hogy S0 a következőképpen függ a kapillárisszámnak nevezett mennyiségtől: 

(6.4)  

 

Ezekben a kifejezésekben feltételezzük, hogy a lecsurgás kizárólag a nehézségi erő hatására jött létre, és hogy a 

folyadék- és szilárd fázis illeszkedési szöge 180°. A K permeabilitás a halmazon áthaladó lamináris áramlás 

egyenletének arányossági állandója: 

(6.5)  

ahol Δp a halmazban fellépő nyomásesés és jm az áramlás tömegáram-sűrűsége a halmaz teljes keresztmetszetére 

vonatkoztatva. A szemcsés szilárd anyaghalmazon át az áramlást az Ergun-egyenlet írja le. Lamináris áramlásra 

ennek az egyenletnek jobb oldalából csak az első tagot alkalmazzuk (Blake-Kozeny-egyenlet): 

(6.6)  

Ha ebből Δp/Z-t a (6.5) egyenletbe helyettesítjük, és Re helyére 

(6.7)  

egyenletet írjuk, akkor az egyszerűsítés után a következő egyenlethez jutunk: 

(6.8)  
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ahol dp a részecskékével azonos térfogatra vonatkozó fajlagos felületű gömb átmérője és ε a hézagtérfogat. 

Rostos vagy más olyan anyagoknál, ahol a dp értékét nehéz meghatározni, K értékét a (6.5) egyenletből 

határozzuk meg a halmazon áthaladó lamináris áramlásnál fellépő nyomásesés mérése alapján. 

2.1.2. 6.2.1.2. Ellenáramú többszörös érintkezés. 

Ebben a csoportban a legelterjedtebb a Shanks-rendszer. A perkolációs edényekben előzőkben leírt egyenáramú 

kilúgzás és az oldott anyag ezt követő kimosása elkerülhetetlenül híg oldatokat eredményez. A legtöményebb 

oldatokat akkor kapjuk, ha olyan ellenáramú módszert alkalmazunk, amelyben az utolsónak leeresztett oldat a 

legfrissebb szilárd anyaggal érintkezik, a friss oldószert viszont olyan szilárd anyaggal hozzuk érintkezésbe, 

amelyből az oldható anyag legnagyobb részét már kilúgoztuk vagy kimostuk. Annak elkerülésére, hogy ilyen 

folyamatban a szilárd anyagot fizikailag edényről edényre kelljen továbbítani, a 6.2. ábrán vázlatosan 

szemléltetett hat edényből álló elrendezést használják. Az úgynevezett Shanks-rendszer a következőképpen 

működik. 

6.2. ábra - Ellenáramú többszöri érintkezés, Shanks-rendszer 

 

1. A 6.2a ábránál feltételezzük, hogy a rendszer már bizonyos ideje működik. A 6 edény üres, az 1-5 edények 

szilárd anyaggal töltöttek, mégpedig az 5 edény legfrissebben és az 1 edény legrégebben. Az 1-5 edényekben 

kilúgozó folyadék is van, mégpedig az 5 edényben található a legtöményebb oldat, minthogy ez érintkezik a 

legfrissebb szilárd anyaggal. Az 1 edénybe éppen most szívattak be friss oldószert. 

2. Az 5 edényből kiengedjük a tömény oldatot, a 4 edényből a folyadékot az 5-be, a 3-ból a 4-be, a 2-ből a 3-ba 

és az 1-ből 2-be visszük át. A 6 edénybe friss szilárd anyagot helyezünk. 

3. A 6.2b ábra szerint most az 1-es edényből a feldolgozott szilárd anyagot kiürítjük. A folyadékot az 5-ből a 6-

ba, a 4-ből az 5-be, a 3-ból a 4-be és a 2-ből a 3-ba visszük át. A 2 edénybe friss oldószert adagolunk. 

Ugyanolyan körülményeket létesítettünk, mint induláskor a 6.2a ábrán, azzal a különbséggel, hogy az 

edényszámok eggyel továbbhaladtak. 

4. A műveletet az előző módon tovább folytatjuk. 

Miután több ilyen ciklust lefolytattunk, az oldatkoncentráció és az egyes edényekben a szilárd anyagokban 

fennálló koncentráció igen nagymértékben megközelíti a valódi folyamatos ellenáramú több fokozatú 
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kilúgozással kapható értékeket. A rendszer természetesen tetszőleges számú edénnyel működhet, általában 6—

16 egységet használnak. A kör alakú elrendezés nem feltétlenül szükséges, előnyösebb az edényeket sorba 

kapcsolni, az így kapott rendszert nevezzük „extrakciós telepnek", s ez, amennyiben erre vonatkozó igény 

felmerül, tetszés szerint kiegészíthető további edényekkel. Elhelyezhetjük az edényeket fokozatosan 

alacsonyabb szinteken is, úgy, hogy a folyadék egyikből a másikba minimális szivattyúzás segítségével, vagy a 

nehézségi erő hatására folyhat. A fenti rendszerű kilúgozó edényeket és berendezéseket a növényi extraktumok 

előállítására a gyógyszeriparban, például a rutin előállítása japánakác bimbóból, illetve a kozmetikai iparban, 

metallurgiai iparokban, tannin kinyerésére fakérgekből és fából, nátrium-nitrát kilúgozására chilei salétromot 

tartalmazó kőzetekből és számos más eljárásban használják. 

2.1.3. 6.2.1.3. Perkoláció zárt edényekben. 

Ha a folyadékáram nyomásesése gravitációs áramláshoz túl nagy, zárt edényeket kell használnunk, és a 

folyadékot a szilárd halmazon át kell szivattyúznunk. Az ilyen edényeket „diffuzőröknek" is nevezik. 

6.3. ábra - Cukorrépa diffuzőr 

 

Zárt edények szükségesek párolgási veszteségek elkerülésére olyan esetekben is, amikor vagy az oldószer 

nagyon illékony, vagy pedig az oldószer forráspontja feletti hőmérsékletek alkalmazása kívánatos. Például 

egyes tanninfajtákat vízzel 120°C-on, 345 kPa nyomáson zárt perkolációs edényekben oldják ki. Az edények 

alakja a felhasználástól nagymértékben függ. Cukor kioldása cukorrépaszeletekből a 6.3. ábrán látható 

diffuzőrtípust használják. Ebből a diffuzőrtípusból maximálisan 16 tagú telepet kapcsolnak össze, és a 

cukorrépa-szeleteket forró vízzel Shanks-rendszerű ellenáramú megoldással vonják ki. Az egyes diffuzőrök 

közé hőcserélőket helyeznek el, ezzel az oldat hőmérsékletét 55-60°C-on tartják. A módszerrel a répa eredeti 

18%-os cukortartalmának 95-98%-át vonják ki és a kapott oldat 12%-os.Kilúgozás szűrőpréssel. Az olyan finom 

eloszlású szilárd anyagokat, amelyek túl finomak ahhoz, hogy viszonylag mély perkolációs edényekben 

kezeljék, szűrőprésben szűrik és egyidejűleg a szűrőlepényen átszivattyúzott oldószerrel lúgozzák ki. Ezt a 

módszert gyakran használják anyalúg kimosására leszűrt csapadékokból. 

2.1.4. 6.2.1.4. Keverés és ülepítés. 

Rögzített halmazban perkolációs vagy szűrőpréses kilúgozásnál az oldószer csatornákat képezhet, ennek 

következtében a kilúgozás lassúvá és tökéletlenné válik. Ez a probléma elkerülhető, ha a folyadékot és a szilárd 
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anyagot a kilúgozó edényekben keverjük. Számos keveréssel vagy kavarással működő berendezés ismeretes, 

amelyek durva eloszlású szilárd anyagok kilúgozására alkalmasak. Egyik típusnál a zárt hengeres edényeket 

függőlegesen állítják fel, mint azt a 6.4a ábrán láthatjuk. A keverést motorral hajtott függőleges tengelyű lapátok 

vagy kavarók, a kilúgozó oldat leszívását pedig kettős fenekek biztosítják. Másfajta berendezésekben az 

edényeket vízszintesen helyezik el, és a keverő is vízszintes tengelyű. Ilyen berendezés látható a 6.4b ábrán. 

Egyes esetekben az extraháló edény vízszintesen elhelyezett dob, amelyben a szilárd anyag és a folyadék 

érintkezését a görgőkön mozgó dob forgása segíti elő. Ilyen berendezés látható a 6.4c ábrán. Ezek a 

berendezések szakaszosan működnek, és egyetlen kilúgozási fokozatnak felelnek meg, melyeket önmagukban is 

használhatók, azonban igen gyakran ellenáramban működő telepekké kapcsolják össze. 

6.4. ábra - 6.4. Keverővel ellátott szakaszosan működő kilúgozó berendezések 

 

Finom eloszlású szilárd anyagokat keveréssel szuszpendálhatunk a kilúgozó oldószerekben. Többféle szakaszos 

működésű keverős berendezés ismeretes. Ezek közül legegyszerűbb a Pachuca-edény, amelyet a metallurgiai 

iparokban elterjedten használnak. Fából, fémből vagy betonból készülhet olyan fémbéléssel, amelyet a kilúgozó 

folyadék nem támad meg. A keverést levegőbefújással végzik. 

6.5. ábra - Pachuca-edény 
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A középen elhelyezett csövön keresztül érkező levegőbuborékok hatására a folyadék és a szuszpendált szilárd 

részecskék a csőben felfelé áramlanak, és ennek következtében az edény tartalma függőleges irányban cirkulál. 

A finom eloszlású szilárd részecskék szuszpenzióban tartására szabványos turbinakeverők is használhatók. A 

kilúgozás befejezése után a keverést leállítják, megvárják, míg a szilárd anyag a tartályban leülepszik, és a 

folyadék tisztáját dekantálják. A dekantálást végezhetik úgy, hogy a tartály tetejéről leszivornyázzák a tiszta 

oldatot, vagy úgy, hogy a tartály oldalán megfelelő magasságban elhelyezett kiömlő csövön keresztül engedik 

le. Ha a szilárd anyag finom eloszlású és az üledék összenyomható, a leülepedett szilárd anyaghoz tapadó 

oldatmennyiség jelentős lehet. Ebben az esetben az oldott anyagot el kell távolítani az üledékből. Ezt úgy oldják 

meg, hogy az üledéket mosófolyadékkal összekeverik, majd ülepítik vagy a szilárd anyagot szűrik, és a szűrőn 

mossák. 

Szakaszos ülepítés tehát egy részfolyamata a kilúgozásnak. Finom eloszlású szuszpenzió ülepedési jellemzőit, 

ha az egyenletes sűrűségű és közelítőleg egyenletes nagyságú részecskékből áll, könnyen meghatározhatjuk, ha 

egy szuszpenziómintát üveghengerben zavartalanul állni hagyunk. Ha a szuszpenzió kezdetben nagyon híg, a 

megfigyelt részecskék egyenként ülepszenek, az ülepedési sebességük a részecskék nagyságától, a folyadék -és 

a szilárd anyag sűrűségkülönbségétől, valamint a folyadék viszkozitásától függ. A részecskék a henger alján 

gyűlnek össze. Végül a folyadék tisztává válik, de a tiszta folyadék és az ülepedő szuszpenzió között az egész 

folyamat során nem észlelhető éles határvonal. A kilúgozó és mosóműveletek során általában keletkező 

koncentráltabb szuszpenziók azonban másképpen viselkednek. A megfigyelések szerint a részecskék közötti 

kölcsönhatások következtében az ülepedés lassú, gátolt ülepedés. A kisszámú, viszonylag nagyméretű 

részecskéktől eltekintve, a részecskék méretei közel azonosak, és a részecskék nagyjában egyszerre ülepednek 

le. Ennek eredményeképpen a henger felső részében levő tiszta folyadék és az alsó részben elhelyezkedő 

ülepedő szilárd anyagréteg között általában meglehetősen éles határvonal mutatkozik. A 6.6. ábrán látható 

hengert eredetileg Z0 magasságig olyan szuszpenzióval töltöttük meg, amelynek koncentrációja a szilárd anyag 

tömegtörtjében kifejezve egyenletesen x0, és amelyben az ülepedés már megkezdődött. 

6.6. ábra - Szakaszos ülepítés 
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A megfigyelés időpontjában felül a tiszta folyadékot tartalmazó A réteg helyezkedik el. Közvetlenül ez alatt 

található a B réteg, amelyen belül a szilárd anyag koncentrációja nagyjából egyenletesen a kiindulási x0 értékkel 

egyenlő, ahogy az a közölt diagramon is látható. A henger alján levő D rétegben, amelyet általában 

„kompressziós rétegnek" neveznek, a felülről összegyűlt részecskék egymáson nyugszanak, és súlyuk 

következtében a részecskék közül folyadék szorul ki. Összenyomható üledékeknél ennek következtében a 

rétegmélységgel a szilárd anyag koncentrációja nő, ahogy ez a görbén is látható. B és D között helyezkedik el a 

C átmeneti réteg, amely nem minden esetben definiálható élesen. Az ülepedés az ábrán feltüntetett időponton túl 

is folytatódik, az A és B közötti határvonal süllyed, a D réteg magassága pedig növekszik, míg végül a B réteg 

eltűnik, és csak a jelenlevő szilárd anyag teljes mennyiségét tartalmazó kompressziós réteg marad meg. Ez 

azután lassan egy végső magasságra áll be. Az ülepedési sebesség változását általában úgy ábrázoljuk, hogy a 

koordinátarendszer tengelyeire az A és B közötti határvonal magasságát, illetve az időt visszük fel. Ilyet mutat a 

6.7. ábra kihúzott görbéje. A szaggatott görbe a D réteg felső szintjének helyzetét ábrázolja. A B réteg teteje az 

ülepedés megindulásától egyenletes sebességgel ülepszik (a Z-t az idő függvényében feltüntető vonal) egészen 

addig, míg a B csaknem eltűnt, és az összes szilárd anyag a kompressziós rétegbe került. A kompressziós réteg 

ülepedési sebessége a Z∞ végső magasság eléréséig viszonylag lassú és nem állandó. Néhány esetben két 

állandó sebességű ülepedési periódus figyelhető meg, és kompressziós periódus lényegében nem jelentkezik. A 

görbék alakja nemcsak az üledéktől (a szilárd anyag részecskeméretétől és tulajdonságától, valamint a folyadék 

tulajdonságától), hanem a szuszpenzió kezdeti magasságától és koncentrációjától, a flokulálás mérvétől, továbbá 

attól is függ, hogy ülepedés közben keverjük-e a rendszert. 

6.7. ábra - Az ülepedés sebessége 
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A Flokulálás jelenség akkor lép fel, ha valamennyi finom eloszlású szilárd részecskének azonos előjelű 

elektromos töltése van, a részecskék egymást taszítják, és ennek következtében diszpergálva maradnak. Ha a 

töltést például elektrolit hozzáadással közömbösítjük (flokulálószer), a részecskék agregátumokat, pelyhes 

csapadékot képeznek. Mivel a pelyhek nagyobb méretűek, gyorsabban is ülepednek. A kémiai műveletek során 

keletkező iszapok és szuszpenziók általában flokulálnak. 

Olyan lassú kavarás, amelynek következtében a folyadékban örvényáramok nem keletkeznek, az ülepedés 

jellegét mélyrehatóan megváltoztatja. A pehelystruktúra megváltozik, úgyhogy a szilárd anyag koncentrációja a 

B rétegben többé már nem egyenletes, a kiindulási érték és a D réteg nem definiálható pontosan. A leülepedett 

iszap végső magassága a kavarás nélkül kapottnak csak töredéke, ami a kompressziós zóna rácsos vagy üreges 

pehelystruktúrája összeomlásának tulajdonítható. A szilárd anyag végső koncentrációja a leülepedett tömegben 

ennek megfelelően nagyobb. Általában az állandó és csökkenő ülepedési sebességű rétegek még 

megfigyelhetők, bár a sebességértékek a kavarás nélkül fellépőktől különböznek. 

Az ülepedés sebessége csökken, ha a szilárd anyag kezdeti koncentrációja nagyobb. Ez annak tulajdonítható, 

hogy ilyenkor nagyobb a közeg effektív sűrűsége és viszkozitása. A 6.8. ábra a szuszpenzió koncentrációhatását 

tünteti fel abban az esetben, ha ugyanannak az anyagnak növekvő koncentrációjú szuszpenzióit azonos 

nagyságú hengerekben ülepítik. 

Bebizonyosodott, hogy a Z∞ végső ülepedési magassága bármilyen szuszpenziótípusnál a kezdeti 

koncentrációval van összefüggésben: 

(6.9)  

ahol a és b állandók, amelyeket Z∞-nek és Z0-nak x két értékénél végzett méréseiből kell megállapítani. Kavart 

ülepedésnél a fenti egyenlet csak az x nem nagy értékeinél érvényes. 

6.8. ábra - A szuszpenzió koncentrációjának befolyása az ülepedési sebességre 
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A 6.9. ábrán olyan ülepedési görbék láthatók, amelyeket ugyanazzal a szuszpenzióval különböző kezdeti 

magasságoknál vettek fel. 

6.9. ábra - Ülepedés különböző kezdeti magasságok mellett 

 

A kezdeti állandó ülepedési sebesség a magasságtól független, és ha csak Z0 egy kritikus minimális értékét nem 

lépjük túl, Z∞/Z0 végső értéke ugyancsak állandó. Mind a két állandó ülepedési sebességnek megfelelő egyenes 

szakasz az origóból kiinduló OA egyenesen végződik, és általában bármely, az origóból kiinduló egyenest, mint 

pl. az OB-t, az ülepedési görbe úgy metszi, hogy OC/OB = Z0/Z∞. Ebből következik, hogy az idő, amelyre az 

iszapnak az eredeti oszlopmagasság meghatározott Z/Z0 törtrészére ülepedéshez szüksége van, a Z0 kezdeti 

magassággal arányos. Ilyen módon a laboratóriumi mérőhengerekben végzett mérések alapján előre pontosan 
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meg lehet határozni a nagyméretű üzemi edényeknél várható értékeket. Az ilyen laboratóriumi mérések 

elvégzésénél azonban igen fontos, hogy a hengerek legalább 1 méter magasak és legalább 5 cm átmérőjűek 

legyenek, és a laboratóriumi vizsgálat körülményei az üzemi méretekben végzett műveletével megegyezzenek. 

2.1.5. 6.2.1.5. Perkolálás és keverés. 

Ha nagy rögökből álló szilárd anyagot kell kilúgoznunk, az alábbi választási lehetőségünk van, vagy törjük 

durva darabokra és végezzük a kilúgozást perkolálással, vagy őröljük finomra, és keveréssel, majd ülepítéssel 

lúgozzuk ki. Erre a kérdésre általános válasz nem adható, a döntést a különböző szilárd anyagok eltérő 

kilúgozási sajátosságai és az oldott anyagok értékei befolyásolják. A következő szempontokat azonban 

mindenképpen figyelembe kell venni. A finomra őrlés költségesebb, de gyorsabb és feltehetően alaposabb 

kioldást tesz lehetővé. Hátránya, hogy a leülepedett szilárd anyaggal asszociált folyadék tömege a szilárd anyag 

tömegével egyenlő vagy annál nagyobb lehet, úgyhogy jelentős oldószermennyiségekre van szükség ahhoz, 

hogy a kilúgozott szilárd anyagról az oldott anyagot lemossuk, és az így keletkezett oldat híg lesz. Durván őrölt 

részecskék viszont lassabban és feltehetően kevésbé alaposan lúgozhatók ki, leszíváskor azonban viszonylag 

kevés oldatot tartanak vissza, kevesebb mosást igényelnek, és ennek következtében koncentráltabb végső 

oldatot kapunk. 

2.2. 6.2.2. Folyamatos műveletek 

A folyamatos állandósult állapotú műveletek berendezéseit durván két nagy csoportba oszthatjuk, attól függően, 

hogy fokozatos vagy folytonos érintkezéssel működnek. A fokozatszerű berendezések összekapcsolásával 

többfokozatú berendezéseket képeznek ki, és így több fokozattal egyenértékű hatást érnek el. A folytonos 

érintkezésű berendezések egyetlen berendezésben számos fokozattal egyenértékű működést biztosítanak. 

2.2.1. 6.2.2.1. Kilúgozás őrlés közben 

Mint már az előzőkben kifejtettük, a szilárd anyagot számos esetben meg kell őrölni ahhoz, hogy a kilúgozó 

oldószer az oldódó részekhez hozzáférjen. Folyamatos nedves őrléskor a kilúgozás egy részét az őrléssel 

egyidejűleg végezhetjük. Az oldható arany 50-75%-a kioldható, például ha az ércet cianid oldat jelenlétében 

őrlik. A ricinus magvakat görgős zúzómalmokban, a ricinusolajat oldószer jelenlétében őrlik. A folyadék és a 

szilárd anyag párhuzamosan áramlik a malmon át, és ennek következtében a koncentrációegyensúly beálltára 

törekszenek. Ez a művelet egyfokozatú kilúgozás, és rendszerint további keveréssel vagy mosó műveletekkel 

egészül ki. 

2.2.2. 6.2.2.2. Keverős edények. 

Finomra őrölt szilárd anyagokat, amelyek keveréssel folyadékokban könnyen szuszpendálhatók, folyamatosan 

lehet kilúgozni az ismert keverős tartályokban vagy edényekben. A berendezésnek biztosítania kell, hogy a 

folyadék és a szilárd anyag az edénybe és az edényből folyamatosan áramolhasson, és a szilárd anyag 

összegyűlését meg kell akadályoznia. Ezek a berendezések az alapos keverés következtében működésükben egy 

fokozatnak felelnek meg, mivel a folyadék és a szilárd anyag az edényen belül igyekszik egyensúlyba kerülni. 

Mechanikusan kevert edényekben általában a turbinakeverők alkalmazása a legelőnyösebb. A metallurgiai 

iparokban gyakran használják a Pachuca-edényeket. A Dorr-keverő a levegőbefújásos elvet és a szilárd anyag 

mechanikus kotrását alkalmazza, és finom eloszlású szilárd anyagok folyamatos kilúgozására és mosására mind 

a kémiai, mind a metallurgiai iparban elterjedten használják. 

A keverő tengelye egy cső, ami levegőbefúvóként is szolgál, és egyidejűleg lassan forog. A tengely aljára 

erősített karok a leülepedett szilárd anyagot lassan az edény fenekének középpontja felé kotorják, ahonnét a 

tengelyen keresztüli levegőbefújás a felső részre erősített forgó folyadékvezetékekhez viszi. Ekkor a 

folyadékvezetékek a folyadék és szilárd anyag felhajtott elegyét az edény teljes keresztmetszete mentén 

eloszlatják. A kotrókarok felhúzhatók, és így meg lehet szabadítani őket az egy menet alatt rájuk rakodó szilárd 

anyagoktól. Ezen kívül segédlevegő-vezetékekkel is el vannak látva, amelyek elősegítik a rárakódott szilárd 

anyagok eltávolítását. Ha a szilárd anyag nem egyenletes részecskeméretű, a keverő működését úgy állíthatjuk 

be, hogy a hosszabb kilúgozási időt igénylő durva részecskék hosszabb ideig maradnak a tartályban, mint a 

finomabbak. A keverős edények általában 2-15 m átmérőjűek. Az anyag tartózkodásának átlagos időtartamát a 

keverős edényben úgy számíthatjuk ki, hogy a tartályban levő kevert anyag térfogatát osztjuk a beáramlási 

sebességgel. Ezt végezhetjük külön a szilárd anyagra és külön a folyadékra. Ha az egymáshoz viszonyított 

mennyiségük a tartályon belül más, mint a betápláláskor, tartózkodási idejük különböző lehet. A szilárd anyag 

átlagos tartózkodási idejének akkorának kell lennie, hogy a kilúgozás kívánt mértékét biztosítsa. Egyes szilárd 
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részecskék természetesen a számított átlagnál sokkal rövidebb idő alatt is áthaladnak a berendezésen, ami kis 

fokozathatásfokot eredményez. Ez úgy kerülhető el, hogy a szilárd anyag és folyadék elegyét kisebb keverős 

tartályok sorozatán bocsátják át. A tartályokban az átlagos tartózkodási idők összege a szükséges kilúgozási idő. 

Ezt a szuszpenzió gravitációs áramlásával lehet megvalósítani oly módon, hogy az edényeket sorban 

fokozatosan alacsonyabb szinteken helyezzük el. Meg kell jegyezni, hogy a folyadék és a szilárd anyag 

párhuzamos áramlásának következtében az egész sorozat még mindig egyetlen fokozatnak felel meg. A 

folyamatos keverőberendezésekből belépő zagyot szeparálás céljából szűrőre vihetjük, amelyen a fennmaradó 

szilárd anyagot oldott szilárd anyagoktól mentesre moshatjuk. Szűrő helyett ülepítők sorozatában ellenáramú 

mosást is végezhetünk. 

2.2.3. 6.2.2.3. Ülepítők. 

Az ülepítők olyan mechanikai berendezések, amelyeknek célja, hogy kisméretű szilárd részecskék híg 

szuszpenziójában a szilárd anyag és a folyadék arányát ülepítéssel és dekantálással folyamatosan növeljék úgy, 

hogy végül külön termékként tiszta folyadék és leülepedett iszap keletkezzen. Az ülepítők a szűrők előtt 

használhatók, a szűrési költségek csökkentésére. Mivel mind a két távozó fázis szivattyúzható, és így könnyen 

szállítható, az ülepítőket gyakran használják folyamatos többfokozatú ellenáramú berendezések készülékeiként, 

hogy velük kilúgozott szilárd anyagokhoz és kémiai csapadékokhoz tapadó oldat maradványait kimossák. 

Jellegzetes egyszakaszos Dorr-féle ülepítőt elterjedten alkalmaznak. A szuszpendált szilárd anyagból és 

folyadékból álló híg szuszpenzió a készülék felső részének középpontjában elhelyezett adagolócsövön keresztül 

kerül a széles ülepítő edénybe oly módon, hogy ez a szuszpenzió a tartály felső részén levő tiszta folyadékkal 

nem elegyedhet. A szilárd részecskék az edényt megtöltő folyadékból leülepszenek, és az üledéket kaparó vagy 

gereblyesor a fenéken elhelyezett ürítő kúphoz irányítja. A kaparósorok lassan forognak, nehogy a leülepedett 

szilárd anyagot túlságosan felkavarják. Az üledéket az ürítő kúpból membránszivattyúval távolítják el. A tiszta 

legfelső folyadékréteg átfolyik az edény felső kerületén elhelyezett túlfolyóba. Az ülepítők általában 1,5-100 m 

átmérőjűek, szemcsés és pelyhes szilárd anyagok ülepítésére is alkalmazhatók, és tervezésük során a méretekhez 

és a felhasználás módjához kell alkalmazkodni. A területigény csökkentésére több párhuzamos ülepítőt 

helyeznek egymás fölé. Az ilyen berendezés egyetlen üledékterméket szolgáltat. Az üledék folyadéktartalma 

általában 15- 75% körüli, nagymértékben függ a szilárd anyag és a folyadék tulajdonságaitól, valamint az 

ülepedés időtartamától. Minél kevesebb folyadék marad vissza, az elvégzendő kilúgozási vagy mosóművelet 

annál hatásosabb lesz. 

2.2.4. 6.2.2.4. Folyamatos ellenáramú dekantálás. 

A kilúgozó berendezésül használt keverőkből vagy őrlőmalmokból a kilépő folyékony anyagok ülepítő 

kaszkádba vihetők, hogy a finom eloszlású szilárd anyagot folyamatos ellenáramú mosással megszabadítsák a 

hozzátapadó oldott anyagtól. Ugyanilyen típusú kaszkáddal lehet mosni a kémiai reakciókban keletkező szilárd 

anyagokat is, mint például a foszforit kénsavas kezelésével előállított foszforsavat, a kénsav és báriumszulfid 

reakciójával kicsapott bárium-szulfátot. 

2.2.5. 6.2.2.5. Durván aprított szilárd anyagok folyamatos kilúgozása 

Számos berendezést valósítottak meg, amelyekkel szilárd anyag folyamatos ellenáramban vihető át kilúgozó 

berendezésen. E gépek kifejlesztését a metallurgiai iparokban használt osztályozókon kívül főleg a cukorrépa és 

növényi magvak, mint például gyapotmag, szója, kilúgozásával kapcsolatos szilárdanyag kezelési problémák 

tették szükségessé. 

Növényi magvak kilúgozása. Gyapotmagot, szóját, lenmagot, földimogyorót, rizskorpát, ricinusmagot és 

számos hasonló terményt általában szerves oldószerekkel lúgoznak ki vagy extrahálnak abból a célból, hogy a 

bennük levő növényi olajakat kinyerjék. A legelőnyösebb kilúgozás biztosítására a magvakat általában 

megfelelő módon elő kell készíteni. Az előkészítés állhat hántolásból, előfőzésből, a nedvességtartalom 

beállításából, valamint hajalásból vagy darálásból. Egyes esetekben a jelenlevő olaj egy részét előbb mechanikai 

módszerekkel, sajtolással távolítják el. A kilúgozó oldószerek általában ásványolaj szénhidrogének. A legtöbb 

olaj a hexánnal kivonható, de klórozott szénhidrogéneket és alkoholokat is alkalmaznak. Az olajtartalmú 

oldószert, amely általában kis mennyiségű finom eloszlású szuszpendált szilárd anyagot tartalmaz, miszcellának, 

a kilúgozott szilárd anyagot pedig velőnek nevezik. A különböző kilúgzóberendezéseket ebben az iparban 

általában extraktoroknak nevezik. 

A szilárd anyag továbbítására számos extraktorban szállítócsigát vagy perforált kosarakat használnak. A 

Hildebrandt extraktorban, 6.10. ábra, például a szállítócsigák a szilárd anyagot U alakban elhelyezett csöveken 
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viszik keresztül. A perforált szállítócsigák különböző sebességekkel forognak úgy, hogy a szilárd anyag 

különösen az U vízszintes szárában összetömörül. 

6.10. ábra - Hildebrandt extraktor 

 

A csöveken belül különleges vezetősínek akadályozzák meg, hogy a szilárd anyag továbbjutása során forogjon. 

A miszcellát hengeres lemezekből álló szűrőrácson keresztül távolítják el, amelyen számos olyan függőleges rés 

van, amelyeknek belső nyílása kisebb, mint a külső. Ezáltal elkerülik az összetömörülést. A szűrőrácsról a 

szállítócsiga kaparó hatása tisztítja le a szilárd anyagot. Használnak vízszintes szállítócsigákat is. 

2.3. 6.2.3. Számítási Módszerek 

Igen fontos annak meghatározása, hogy adott eljárásban milyen mértékű kilúgozás érhető el, azaz, hogy ki 

tudjuk számítani valamilyen szilárd anyagból kilúgozható oldódó anyag mennyiségét, ha ismeretes a szilárd 

anyag kezdeti oldható mennyisége, a kilúgozó oldószerrel végzett mosások száma, a kilúgozó folyadék 

mennyisége, a kilúgozó oldószer oldott anyag koncentrációja, és hogy az alkalmazott módszer szakaszos vagy 

folyamatos ellenáramú. Vagy fordítva, szükségessé válhat, hogy a kilúgozó oldószer mennyiségének és oldott 

anyag koncentrációjának ismeretében meg tudjuk adni a mosások vagy fokozatok számát, amelyek ahhoz 

szükségesek, hogy a szilárd anyag oldható mennyiségét valamilyen meghatározott értékre csökkentsék. 

2.3.1. 6.2.3.1. Fokozathatásfok 

Vizsgáljunk egy egyszerű szakaszos kilúgozó műveletet, amelyben a szilárd anyagot a teljes oldható 

anyagmennyiség kioldásához szükségesnél nagyobb mennyiségű oldószerrel lúgozzuk ki, és ahol a szilárd 

anyag sem az oldószert, sem az oldott anyagot nem adszorbeálja szelektívebben. Ha a szilárd anyag és oldószer 

megfelelő ideig érintkezhet, a teljes oldható anyagmennyiség feloldódik, és az eredményül kapott elegy a 

kilúgozott oldható anyag oldatában eloszlatott oldhatatlan szilárd anyag szuszpenziója. Ezután az oldhatatlan 

fázisokat fizikai módszerekkel, ülepítéssel, szűréssel vagy lecsurgatással elválasztjuk, így az egész művelet 

egyetlen fokozatot alkot. Ha a szilárd anyag és a folyadék mechanikus elválasztása tökéletes volt, a műveletből 

kikerülő szilárd anyagra nem tapad oldott anyag, és ezzel az oldott anyag és az oldhatatlan szilárd test 

elválasztása egyetlen fokozatban megvalósítható. Ez 100% fokozat hatásfokú, ideális fokozatnak felelne meg. A 

gyakorlatban a fokozathatásfokok ennél sokkal kisebbek. Egyrészt az érintkezési idő nem elegendő, ezért az 

oldható anyag nem teljesen oldódik ki. Másrészt gyakorlati szempontból nem érdemes a folyadék és a szilárd 
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anyag mechanikai elválasztását tökéletessé tenni, és a fokozatból kikerülő szilárd anyag mindig tartalmaz 

valamennyi folyadékot, és ezzel valamennyi oldott anyagot is. Azokban az esetekben, amikor a szilárd anyag az 

oldott anyagot adszorbeálja, még ha a szilárd és folyékony fázisok között az egyensúly be is áll, a tökéletlen 

ülepedés vagy lecsurgás csökkent fokozathatásfokot eredményez. 

Gyakorlati egyensúly. Általános esetben, más anyagátadási műveletekhez hasonlóan, a számításokat 

legegyszerűbb grafikusan végezni, amihez az egyensúlyi feltételek grafikus ábrázolása szükséges. A 

legegyszerűbben úgy járhatunk el, hogy a gyakorlati egyensúlyi feltételekkel dolgozunk, amelyek a 

fokozathatásfokokat közvetlenül figyelembe veszik, akár egészben, akár részben, hasonlóan ahhoz, ahogy a 

gázabszorpciónál vagy a lepárlásnál eljártunk. A legegyszerűbb esetekben tiszta oldószert (A), oldhatatlan 

szilárd hordozót (B) és oldható anyagot (C) tartalmazó háromkomponensű rendszerrel kell számolnunk. Az 

ilyen terner rendszerek számítása és grafikus ábrázolása háromszögű koordináták segítségével végezhető. 

Miután a vonalak gyakran az ilyen diagramok egyik sarkában sűrűsödnek, előnyösebb, ha a derékszögű 

koordinátát használunk. A B oldhatatlan szilárd anyag koncentrációja akár keverékben, akár szuszpenzióban N = 

B kg/(A + C) kg, függetlenül attól, hogy a szilárd anyagot az oldat nedvesíti-e vagy sem. A C oldható anyag 

koncentrációját B-mentes bázisra vonatkozó tömegtörtként fejezzük ki, x = C tömegtörtje a fokozatból kilépő 

oldatban (B-mentes alapon), és y = C tömegtörtje a szilárd anyagban vagy szuszpenzióban (B-mentes alapon). 

Az y értéknek a teljes C oldható anyagmennyiséget tartalmaznia kell, beleértve a szilárd anyaghoz tapadó 

oldatban feloldott, valamint a fel nem oldott vagy adszorbeált oldható anyagot. Ha a szilárd anyag száraz, mint 

például a kilúgozó műveletek megkezdése előtt, az N az oldhatatlan anyag tömegének az oldhatóhoz való 

arányát jelenti és y = 1,0. A tiszta A oldószerre vonatkozóan N = 0, x=0. A koordinátarendszert most a 6.11. ábra 

mutatja. 

6.11. ábra - Koncentrációk a kilúgozásnál és mosásnál 

 

Vegyünk először azt az egyszerű esetet, amikor az oldhatatlan szilárd anyag, amelyből a teljes oldható 

anyagmennyiséget kilúgozták, az oldható anyag oldatában szuszpendálva van. Ennek megfelelő pont az ábrán az 

M1. A tiszta oldat koncentrációja x és az oldhatatlan szilárd anyag/oldat arány NMl. Tegyük fel, hogy az 

oldhatatlan szilárd anyag nem adszorbeál. Ha az elegyet ülepítjük, például szakaszos ülepítő tartályban, a 

leszívható tiszta folyadékot az R1 pont ábrázolja, és a visszamaradó üledék az oldat kis mennyiségében 

szuszpendált szilárd oldhatatlan anyagból áll. Az üledékben levő oldat összetétele azonos az eltávolított tiszta 

folyadékéval, úgyhogy y* = x. A B szilárd anyag koncentrációja az NEl üledékben az ülepedésre rendelkezésre 

álló τ időtől függ, ahogy ebben az esetben az Et pont a szuszpenziót ábrázolja. 
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Az E1R1 a két elfolyó áramot, a tiszta folyadékot és szuszpenziót jelentő pontokat függőlegesen összekötő 

egyenes. Ha a leírt körülményeket egy adott kilúgozásnál betartják, az E1 és R1 pontok e kilúgozás gyakorlati 

egyensúlyi feltételeinek tekinthetők. Ha az ülepedéshez rendelkezésre álló idő kisebb, tegyük fel τ'1 , az üledék 

oldhatatlan szilárd anyag koncentrációja kisebb és az E'1 ponttal ábrázolható. A végső ülepedési magasságnak 

megfelelően az üledékre vonatkozó N-nek maximuma lenne, megegyezésben az előzőkben a szakaszos 

ülepítésről mondottakkal, azonban az ülepedéshez gyakorlatilag rendelkezésre álló idő nem elég ennek 

elérésére. Mivel meghatározott idő alatt leülepedett üledék oldhatatlan anyagának koncentrációja a szuszpenzió 

kezdeti koncentrációjától függ, a τ1 idő alatt ülepedő M2 elegy az E2 pontnak megfelelő üledéket szolgáltatja. Ha 

a szilárd anyag nem ülepszik le annyira, hogy teljesen tiszta oldatot kapjunk, vagy ha az ülepedett anyagról túl 

sok oldatot szívunk le, úgyhogy az kis mennyiségű szilárd anyagot is magával ragad, vagy ha a B szilárd anyag 

az oldatban kis mértékben feloldódik, a leszívott oldatot egy R2 pont ábrázolja valamivel a grafikon alsó 

tengelye felett. Hasonlóan ábrázolhatjuk azokat az összetételeket, amelyeket úgy kapunk, hogy a nedves szilárd 

anyagot ülepítés helyett szűrjük, vagy az oldatot leszívatjuk, illetve folyamatosan besűrítjük. 

A szuszpenziók ülepedési vagy sűrűsödési jellemzői a szuszpendáló folyadék viszkozitásától és relatív 

sűrűségétől függnek. Mivel utóbbiak viszont az oldat összetételének függvényei, kísérletileg meg lehet 

állapítani, hogy a besűrített zagy összetétele hogyan változik az oldat összetételével, és e kísérletek adatai a 

gyakorlati egyensúly feltételeként diagramban ábrázolhatók. Világos azonban, hogy az adatokat olyan idő, 

hőmérséklet és koncentrációs viszonyok mellett kell felvennünk, amelyek azonosak a tervezett üzem vagy 

eljárás megfelelő viszonyaival. Ha a szilárd anyagréteg leszívatása perkolálás után hosszú ideig tart, akkor a 

maradék telítettségnek megfelelő egyensúlyt a szakaszos ülepítésnél leírtak szerint határozhatjuk meg. A rövid 

tartamú leszívatásra vonatkozó adatokat kísérletileg kell meghatározni. 

Mosó műveletekben, amelyekben az oldható anyag már feloldott állapotban van jelen, gyorsan elérjük az egész 

oldószeren belüli egyenletes koncentrációt, és a csökkent fokozathatásfok valószínűleg a tökéletlen 

leszívatásnak vagy ülepítésnek a következménye. Ha a szilárd testben eloszlatott fel nem oldott anyagot 

lúgozunk ki, a csökkent fokozathatásfok vagy a túl rövid érintkezési időnek, vagy a folyadék és szilárd anyag 

tökéletlen mechanikai elválasztásának következménye. A két hatás kísérletileg megkülönböztethető oly módon, 

hogy a szilárd anyagon visszamaradt folyadék mennyiségét és összetételét rövid és hosszú érintkezési időknél 

megmérjük, és az egyensúlyi feltételek meghatározásához az utóbbiakat használjuk. 

Vizsgáljunk meg néhány szóba jövő egyensúlyi görbe típust. A 6.12a ábra adatait olyan esetekben kapjuk, 

amikor a C oldható anyag az A oldószerben korlátlanul oldódik, úgyhogy x és y értéke 0-tól 1,0-ig terjedhet. 

Ilyenek a körülmények a szójaolaj (C)-szójaliszt (B)-hexán (A) rendszerben, ahol az olaj és a hexán korlátlanul 

elegyedik. A DFE görbe az elválasztott szilárd anyagot ábrázolja a gyakorlatban várható körülmények között, a 

fenti tárgyalásnak megfelelően. A GHJ görbe a leszívott oldat összetétele, az N = 0 tengely felett van, és ezért 

ebben az esetben vagy a B szilárd anyag oldódik részlegesen az oldószerben, vagy nem teljesen kiülepített 

folyadékot távolítottunk el. Az összekötővonalak, például az FH, nem függőlegesek. Ez akkor következik be, ha 

az érintkezés a kilúgozó oldószerrel túl rövid volt ahhoz, hogy a teljes oldható anyagmennyiség kioldását 

biztosítsa, vagy ha az oldható anyag szelektíven adszorbeálódik, vagy ha az oldható anyag a B szilárd testben 

oldódik, és egyensúlykor a folyadék és szilárd fázis között egyenlőtlenül oszlik meg. Az adatokat grafikonra 

vihetjük, amely y-t x függvényében tünteti fel. 

6.12. ábra - Tipikus egyensúlyi diagramok 
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A 6.12b ábra azt az esetet tünteti fel, amelyben az oldható anyag nem adszorbeálódik, úgyhogy a leszívott oldat 

és a szilárd anyaghoz tapadó oldat összetétele azonos, és az összekötővonalak függőlegesek. Ez az alsó x, y 

koordinátarendszerben 45°-os egyenest eredményez, és az y*/x-szel definiált m együttható egységnyi. A KL 

vízszintes, jelezve, hogy a szilárd anyagot az oldható anyag minden koncentrációjánál ugyanolyan mértékben 

ülepítették vagy szívatták le. A folyamatos ülepítők működése szabályozható úgy, hogy ez így megvalósuljon. 

Ennek feltételeit állandó elfolyásnak lehet nevezni. Ebben az esetben az oldat B anyagot sem oldott, sem 

diszpergált állapotban nem tartalmaz. A 6.12c ábra azt az esetet tünteti fel, amikor a C oldandó anyag az A 

oldószerben xs oldékonysággal csak korlátoltan oldható. Az xs-nél töményebb tiszta oldatot nem lehet előállítani, 

és emiatt a szuszpenziót és a telített oldatot összekötő egyenesek az ábrán látható módon összetartanak. Ebben 

az esetben a PS-től jobbra eső bármilyen M elegy úgy ülepszik, hogy S tiszta telített oldat és olyan U 

szuszpenzió keletkezik, amelynek összetétele M helyzetétől függ. A T pont a tiszta szilárd oldható anyag 

összetételét ábrázolja a telített oldat leszívatása vagy kiülepítése után. Minthogy a PS-től balra eső összekötő 

egyenesek függőlegesnek mutatkoznak, adszorpció nem lép fel, és a lecsurgó folyadékok tiszták. Meg kell 

jegyezni, hogy a gyakorlatban a különböző esetek kombinációi egyetlen diagramban is felléphetnek. 

2.3.2. 6.2.3.3. Egyfokozatú kilúgozás. 

Vizsgáljuk a 6.13. ábrát, amely egyetlen kilúgozó- vagy mosófokozatot mutat. A kör a teljes műveletet jelenti, 

beleértve a szilárd anyag és kilúgozó oldószer összekeverését és az eredményül kapott nem elegyedő fázisok 

bármely ismert módon való elkülönítését. 

6.13. ábra - Egyfokozatú kilúgozás vagy kioldás 
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Az egyes áramok tömegét szakaszos műveleteknél kg-ban, folyamatos áramlásnál tömegáramban, kg/s-ban, 

vagy tömegáram-sűrűségben, kg/m2s-ban adjuk meg. Minthogy a legtöbb esetben a B szilárd anyag az 

oldószerben oldhatatlan és a kapott oldat tiszta folyadék, a kilúgozott szilárd anyagban levő B mennyisége 

azonosnak vehető a kilúgozandó szilárd anyagban találhatóval. N definíciójának megfelelően 

(6.10)  

Az oldható anyag (C) mérlege 

(6.11)  

Az oldószer (A) mérlege 

(6.12)  

Az oldat (oldható anyag+oldószer) mérlege 

(6.13)  

A kilúgozandó szilárd anyag és kilúgozó oldószer elegyítése Ml kg tömegű B-mentes elegyet eredményez, 

amelyre vonatkozóan 

(6.14)  

(6.15)  

Ezeket az összefüggéseket a 6.14. ábra koordináta-rendszerében lehet ábrázolni. Az F pont a kilúgozandó 

szilárd anyagot, az R0 pedig a kilúgozó oldószert ábrázolja. Az M1 pont a teljes elegyet tünteti fel, ennek 

megfelelően az R0-t és F-et összekötő egyenesre kell esnie. 

6.14. ábra - Egyfokozatú kilúgozás vagy mosás 
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A kilépő áramokat ábrázoló E1 és R1 pont az M1-en keresztülhaladó összekötő egyenes ellenkező végein van, és 

összetételük a diagramról leolvasható. El tömegét a (6.10) egyenlet alapján ki lehet számítani, az R1-et pedig a 

(6.15) egyenlet alapján. Ha a leszívott folyadékban B van jelen, a 6.12a ábrának megfelelő egyensúlyi diagramra 

van szükség. 

2.3.3. 6.2.3.4. Többfokozatú keresztáramú kilúgozás. 

Ha a kilúgozott szilárd anyagot újabb adag friss oldószerrel hozzuk érintkezésbe, az oldhatatlan anyagból 

további oldható anyagmennyiséget oldunk vagy mosunk ki. A további fokozatokra vonatkozó számítások az egy 

fokozat számításainak csupán ismétlései olyan módon, hogy az egyes fokozatok kilúgozott szilárd anyaga a 

következő fokozat betáplált szilárd anyaga lesz. A (6.10)—(6.15) egyenletek azzal a változtatással 

alkalmazhatók, hogy a további fokozatok jelzésére megfelelő indexeket kell használni. Ha egy anyag 

oldhatóanyag tartalmának meghatározott értékre csökkentéséhez szükséges fokozatok számát kell 

meghatároznunk, minthogy a „gyakorlati" egyensúlyi adatok használata következtében valóságos fokozatokkal 

van dolgunk, figyelembe kell venni, hogy a kapott számnak egész számnak kell lennie. Ennek következtében 

vagy a kilúgozandó anyag mennyiségét, vagy pedig az oldószer mennyiségét és egyes fokozatokra való 

eloszlását próbálgatással kell meghatározni. 

2.3.4. 6.2.3.5. Többfokozatú ellenáramú kilúgozás. 

A 6.15. ábrán a kilúgozó-, ill. mosóműveletek vázlata látható. 

6.15. ábra - Többfokozatú ellenáramú kilúgozás 
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Ahhoz, hogy állandósult állapotú körülmények uralkodjanak, a műveletnek szükségképpen folyamatosnak kell 

lennie, bár a Shanks-rendszer szerinti kilúgozás nagyszámú ciklus lefolytatása után szintén megközelíti az 

állandósult állapotot. A vázolt műveletben feltételezzük, hogy a B szilárd anyag oldhatatlan, és a tiszta oldatba 

nem megy át, de az alább körvonalazott módszert könnyű átalakítani olyan esetre is, ahol ez nem áll fenn. Az 

egész berendezés oldószermérlege a következő: 

(6.16)  

Az oldat (A+C) mérlege: 

(6.17)  

Az M érték feltételezett B szilárd anyagtól mentes elegyet képvisel, amelyet a kilúgozandó szilárd anyag és a 

kilúgozó oldószer összekeverésével kapunk. A 6.15. ábra az üzem műveleti diagramja. 

Az M pont koordinátái a következők: 

(6.18)  

(6.19)  

A kaszkádból kilépő anyagokat ábrázoló EN és Rt pontnak az M-en áthaladó egyenesen kell feküdnie, és EN a 

„gyakorlati" egyensúlyi görbén fekszik. A (6.16) egyenlet következőképpen rendezhető át 

(6.20)  

Ennek mintájára akárhány fokozat oldatmérlege, így például az első háromé a következőképpen rendezhető: 

(6.21)  

A H az egyes fokozatok közötti állandó E -R anyagáram-különbséget (általában negatív mennyiség) jelenti. A 

6.16. ábrán az FRl és az EN RN+1 egyenes meghosszabbításának metszéspontjával ábrázolható, a koordináták 

jelentésének megfelelően. Minthogy az egyes fokozatokból kilépő anyagmennyiségeket a fennálló gyakorlati 

feltételeknek megfelelő gyakorlati összekötő egyenes köti össze, E1-et az R1-en keresztülhaladó összekötő 

egyenes végén kapjuk. Az E1-től H-hoz húzott egyenes kimetszi R2-t és így tovább. A fokozatok 

megszerkesztése az ábra alsó részén látható x, y koordinátarendszerben is lehetséges a munkavonal megrajzolása 

után. A munkavonalat úgy nyerjük, hogy a H pontból tetszőleges vonalakat húzunk, és metszéspontjaikat az 

egyensúlyi diagrammal a szokásos módon az alsó görbére vetítjük. A munkavonal iránytangense R/E, amely 

általános esetben fokozatról fokozatra változik. A fokozatok számát a szokásos lépcsőszerkesztés adja meg. A 

fokozatok inkább reálisak, mint ideálisak, mivel a gyakorlati egyensúlyi adatok a fokozathatásfokot már 

figyelembe vették, és így egész számokat kell kapnunk. Különösen akkor, ha a szükséges fokozatok száma az 

ismeretlen, a kilépő folyadék koncentrációjának vagy az oldószer mennyiségének iterációs meghatározása 

szükséges ahhoz, hogy egész számot kapjunk. Abban a speciális esetben, ha „állandó elfolyás"-ról vagy minden 

üledékre állandó N-értékről van szó, az x, y diagramban a munkavonal egyenes és állandó R/E iránytangensű. 

Ha ezen a diagramon a gyakorlati egyensúlyi görbe is egyenes, m = y* /x = konstans, akkor az abszorpciónál 

használatos (3.17) egyenlet alkalmazható. Ezekben az esetekben írhatjuk: 

(6.22)  

6.16. ábra - Szilárd-folyadék egyensúlyi diagramja 
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2.4. 6.2.4. A kilúgozás sebessége. 



 Szilárd-folyadék rendszerek közötti 

anyagtranszport, szilárd-folyadék 

extrakció 

 

 134  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Mivel a kilúgozás gyakorlati megvalósításakor számos különböző jelenséggel találkozunk, a kilúgozó művelet 

nem magyarázható egyetlen elmélettel. Mint láttuk, a kilúgozás jelentheti egyszerűen a szilárd anyag felületéről 

oldat kimosását, vagy oldható anyag kioldását a körülvevő oldhatatlan anyagból, jelenthet ozmózist és még más 

mechanizmusokat. Várható, hogy áthatolhatatlan szilárd részecskék felületéről az oldat kimosása gyorsan megy 

végbe, mivel ehhez csak az oldat és az oldószer keveredése szükséges, és a fokozathatásfokot ekkor kizárólag a 

folyadék és szilárd anyag mechanikai elválasztásának tökéletessége szabja meg. Ezzel szemben, ha szilárd 

anyag belső részeiből kell kioldanunk az oldható anyagot, viszonylag lassú folyamattal lesz dolgunk. 

Természetes anyagoknál, mint például növények extrakciója, a bonyolult szerkezet nehézzé teheti a módszer 

alkalmazását. A fánál például egy oldható impregnáló anyag kilúgozási sebességében különbségek mutatkoznak 

attól függően, hogy a diffúzió a fa rostjaival párhuzamosan vagy azzal keresztirányban megy végbe. Ha az 

oldható anyagoknak a sejtfalakon dialízissel kell áthatolniuk, a módszer egyáltalán nem alkalmazható. A 

szójadarából kinyerhető szójaolaj diffúziós sebessége nem értelmezhető egyszerűen, és ezt annak tulajdonítják, 

hogy az olajat beágyazó anyagban többféle típusú struktúra és az olajban lassan oldódó alkotórészek vannak 

jelen. A kilúgozott olaj különböző viselkedésű anyagok elegye, abból látszik, hogy a rövid és hosszú kilúgozási 

idő után kapott olajok különböző tulajdonságúak. Ezek a példák is megvilágítják, hogy a legtöbb gyakorlati 

kilúgozási folyamat bonyolult. Ha a szilárd anyagok, mint az említett esetekben is, a kilúgozó oldószerekbe 

merülnek, feltehető, hogy a folyamatot meghatározó ellenállás a szilárd anyagon belül az anyagátadással 

szemben fellépő ellenállás, és a szilárd anyagot körülvevő folyadék ellenállása sokkal kisebb. Ilyen esetekben a 

szilárd felülettel érintkező folyadék áramlási sebességének növelése a kilúgozás sebességét nem befolyásolja, 

mivel az egész folyamat sebességét a legnagyobb ellenállású részfolyamat sebessége határozza meg. 
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7. fejezet - Szilárd-fluidum rendszerek 
közötti anyagtranszport, adszorpció 

Ebben a csoportban az adszorpció és ioncsere diffúziós műveleteket tárgyaljuk. Az adszorpció szilárd anyag és 

folyadék, illetve gáz érintkezése útján megy végbe, és az anyagátvitel a fluidumból a szilárd fázisba irányul. Az 

ioncserét felfoghatjuk, mint az adszorpció speciális esetét, mivel az ioncsere műveletnél szintén folyadék és 

szilárd anyag érintkezik egymással, viszont az anyagátvitel folyadékból szilárd anyagba és szilárd anyagból 

folyadékba, tehát oda-vissza irányul. A szilárd-folyadék extrakciót, ahol szilárd és folyadék érintkezik 

egymással és az anyagátvitel minden esetben a szilárd anyagból a folyadékba irányul, a deszorpció különleges 

esetének, azaz az adszorpció fordított műveletének fogják fel, ezért egyes szerzők a kilúgozást is ebben a 

rendszerben tárgyalják. 

1. 7.1. Adszorbensek 

Az adszorpció olyan művelet, amelynek során szilárd anyagok felületén gőzöket, gázokat, folyadékokat, 

oldószerben oldott vagy diszpergált szilárd anyagokat és kolloidokat lehet megkötni elválasztásuk céljából. Az 

adszorpciónak a környezetvédelem területén is jelentős szerepe van. A művelet megvalósításához szükséges 

szilárd anyagot adszorbensnek nevezik, a felületen megkötött anyagokat pedig adszorptívumnak vagy 

adszorbátumnak. A felületi erők, amelyek az adszorbátumot az adszorbens felületén megkötik, lehetnek fizikai 

vagy kémiai jellegűek. Ilyen értelemben megkülönböztetünk fizikai és kémiai adszorpciót. Az első esetben nincs 

kémiai kölcsönhatás az adszorbens és az adszorbátum között és a gáz adszorbátumot a cseppfolyós 

halmazállapot tulajdonságaival lehet jellemezni. 

Gőzök adszorbeáltatása esetén a megkötődést néha a gőzök kondenzálódása kíséri, aminek eredményeképpen az 

adszorbens pórusai folyadékkal telítődnek. Ez a jelenség a kapillár kondenzáció. A kondenzációnak az oka, 

hogy a felületi feszültség hatására a folyadék meniszkusza felett a folyadék gőznyomása erősen csökken. 

Ellentétben az abszorpcióval, az adszorpció akkor is használható, amikor a megkötendő komponensnek igen 

kicsi a kiindulási koncentrációja. Jól tervezett készülékkel, adszorberrel a komponenst gyakorlatilag teljes 

egészében meg lehet kötni. Az adszorpciónak ezt a tulajdonságát a környezetvédelemben lehet jól alkalmazni, 

amikor a levegőben levő különböző szerves oldószergőzök káros emisszióját kell egy megengedett küszöbérték 

alá csökkenteni. A teljes kinyerésre gazdaságossági megfontolások miatt ritkán kerül sor. 

Az adszorpció magától végbemenő, spontán felületi jelenség. Fizikai adszorpció esetén a spontán folyamat miatt 

keletkező adszorpciós hő nagyságrendben a szublimációs hőhöz esik közel. Az adszorbens felületével 

érintkezésbe kerülő molekulák anyagi tulajdonságaiktól függően vagy megkötődnek, vagy visszaverődnek. 

Adott pillanatban, feltéve, hogy az egyensúly még nem állt be, mindig nagyobb az adszorbátumot alkotó 

molekulák száma, mint a felületről visszaverődő, deszorbeálódó molekulák száma. Az adszorpció során tehát az 

adszorbens telítődik, míg a gázfázis koncentrációja csökken. 

Az adszorpciós művelet az egyes szilárd anyagoknak azt a tulajdonságát használja ki, hogy bizonyos anyagokat 

oldataikból szelektív módon koncentrálnak felületükön. Ilyen módon gáz- és folyadékelegyek komponensei 

egymástól elválaszthatók. Néhány példával megvilágítjuk a lehetséges szétválasztások természetét és egyben a 

gyakorlati alkalmazások széles körét. A gázok szétválasztásának területén adszorpciót alkalmaznak levegő és 

más gázok szárítására, ipari gázokból nemkívánatos szagok, valamint szennyezések, például széndioxid 

eltávolítására, értékes oldószergőzök visszanyerésére levegővel és más gázokkal alkotott híg elegyükből, 

valamint metánt, etilént, etánt, propilént és propánt tartalmazó szénhidrogén gázelegyek frakcionálására. Tipikus 

folyadékszétválasztások: petróleum termékek és vizes cukoroldatok színtelenítése, vízből nemkívánatos ízek és 

szagok eltávolítása, valamint aromás, illetve paraffin-szénhidrogének elegyének frakcionálása. 

Másik nagy fontosságú, folyadék-szilárd rendszerben végzett művelet az ioncsere, az ionok reverzibilis 

kicserélődése bizonyos szilárd anyagok és egy elektrolit oldat között. Az ioncsere lehetővé teszi elektrolit 

oldatok szétválasztását és frakcionálását. A folyamat lényegében kémiai művelet, de nemcsak az ionok és a 

szilárd anyag kölcsönhatása játszik benne szerepet, hanem az ionok diffúziója is a szilárd fázisban. Bár a 

folyamat maga sokkal bonyolultabb, mint az adszorpció, a gyakorlati megoldás és a kapott eredmények nagyon 

hasonlók. Már kezdetben különbséget kell tennünk két különböző típusú adszorpciós folyamat, a fizikai és a 

kémiai adszorpció között. A fizikai adszorpció könnyen megfordítható folyamat, a szilárd anyag és az 
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adszorbeálódó anyag molekulái intermolekuláris vonzásának eredménye. Ha például a szilárd anyag és a gáz 

molekulái között a vonzóerő nagyobb, mint a gázmolekulák között, a gáz a szilárd anyag felületére kondenzál, 

jóllehet a nyomása kisebb, mint az uralkodó hőmérséklethez tartozó tenzió. Az ilyen kondenzáció hőfejlődéssel 

jár. A felszabaduló hőmennyiség rendszerint valamivel nagyobb, mint a párolgáshő, nagyságrendben körülbelül 

a gáz szublimációs hőjének felel meg. Az adszorbeált anyag nem hatol be a szilárd anyag kristályszerkezetébe 

és nem oszlik szét benne, hanem teljes egészében a felületen marad. Ha azonban a szilárd anyag porózus, a 

felületén sok kis kapilláris van, akkor az adszorbeált anyag behatol ezekbe a pórusokba, ha nedvesíti a szilárd 

anyagot. Kis görbületi sugarú homorú folyadékfelszín fölött az egyensúlyi gőznyomás kisebb, mint sík felszín 

fölött, az adszorpció mértéke tehát növekszik. Egyensúlyban az adszorbeált anyag parciális nyomása mindig 

ugyanakkora, mint az anyag parciális nyomása a vele érintkező gázfázisban. A gázfázis nyomásának 

csökkentésével, vagy a hőmérséklet emelésével az adszorbeált gáz változatlan alakban könnyen eltávolítható, 

vagyis deszorbeálható. Az ilyen típusú ipari adszorpciós műveletek ezt a megfordíthatóságot használják ki az 

adszorbens visszanyerésére, az adszorbeált anyag kinyerésére és elegyek frakcionálására. A megfordítható 

adszorpció nem egyedül gázok tulajdonsága, ugyanígy megfigyelhető folyadékok esetében is. A kemiszorpció 

vagy aktivált adszorpció a szilárd anyag és az adszorbeálódó anyag közötti kémiai kölcsönhatás eredménye. A 

kémiai kötés erőssége rendkívül különböző lehet, és rendszerint nem képződnek a szokásos értelemben vett és 

identifikálható vegyületek, de az adhéziós erők lényegesen nagyobbak, mint a fizikai adszorpció esetében. A 

kemiszorpció folytán felszabaduló hőmennyiség rendszerint nagy, a kémiai reakcióhők nagyságrendjében van. 

A folyamat gyakran nem megfordítható, és deszorpció után gyakran tapasztalhatjuk, hogy az anyag kémiai 

változáson ment át. Ugyanaz az anyag, amelyet egy adszorbens alacsony hőmérsékleten fizikai adszorpcióval 

köt meg, magasabb hőmérsékleten néha kemiszorpciót szenved, sőt az is előfordul, hogy mindkét folyamat 

egyidejűleg végbemegy. A kemiszorpciónak a katalízisben van rendkívüli fontossága. 

Az adszorbensek rendszerint szemcsés szilárd anyagok, méretük 1 cm átmérőtől 50 µ-ig változik. Attól függően, 

hogyan kívánják őket alkalmazni, bizonyos műszaki tulajdonságaiknak kell lenniük. Ha például rögzített ágyas 

adszorberben használják, amelyen át gőzt vagy folyadékot áramoltatnak, áramlási ellenállásuk ne legyen túl 

nagy, és a folyadékáram ne hordhassa ki könnyen a részecskéket. Megfelelő szilárdságot és keménységet kell 

mutatniuk, nehogy kezelés közben vagy a megfelelő magas rétegben saját súlyuk alatt töredezzenek. Ha gyakran 

kell tartályokból kiüríteni és betölteni, könnyen ömleszthetők is legyenek. Ezek a tulajdonságok könnyen 

felismerhetők. 

Az adszorpció jelensége egészen általános, bizonyos mértékig közönséges szilárd anyagok is adszorbeálnak 

gázokat és gőzöket. Például az analitikai laboratóriumban mindenki tapasztalhatta, hogy mérés közben az 

analitikai mérlegen levő kiszárított porcelántégely tömege nedves időben növekszik, a nedves levegőből a 

nedvességnek a tégely felületére történő adszorpciója következtében. Azonban csak néhány anyagnak van olyan 

fajlagos adszorpciós kapacitása, hogy ipari adszorbensként alkalmazható legyen. Abból, hogy az adszorbensek 

gyakran feltűnően nagy fajlagos adszorpciós képességet mutatnak, és bizonyos anyagokat nagy mennyiségben 

képesek megkötni, nyilvánvaló, hogy az adszorpciós tulajdonságok szorosan összefüggenek az anyag kémiai 

természetével. A kémiai összetétel egyedül azonban nem elegendő az adszorpciós képesség jellemzésére. Az 

adszorpciós képesség nagymértékben függ az adszorbens előállításának módjától és adszorpciós, valamint 

deszorpciós előéletétől. A gyakorlatban használható adszorbens lényeges jellemzője a nagy fajlagos felület. 

Különösen a gázadszorpció esetében, a működő felület nem azonos az általában használatos szemcsék bruttó 

felületével, hanem a részecskék belső pórusainak az előbbinél sokkal nagyobb a felülete. Ezek a pórusok 

rendszerint nagyon kicsinyek, néha csak egy-két molekula szélességűek, de nagy számuk miatt óriási 

adszorpciós felületet jelentenek. A gázálarcokban használt aktív szén fajlagos felülete 106 m2/kg. Az alábbiakban 

összefoglaljuk az adszorbensekkel szemben támasztott legfontosabb követelményeket: 
 
Megfelelő szelektivitás. 
Nagy fajlagos felület, amit általában nitrogén adszorpcióval mérnek és a BET (Brunauer – Emmet – Teller) 

izotermával határoznak meg. 
Nagy telítettség, még kis koncentrációk esetén is, 
Nagy mechanikai szilárdság és jó kopásállóság, 
Kis hidraulikus ellenállás, 
Jó korrózióállóság. 
Hosszú élettartam, lehetőleg állandó értékű telítődési kapacitással. 

Az adszorbensek kémiai összetétel és a szilárd vázszerkezet szerint két fő csoportba sorolhatók: szénbázisú 

adszorbensek és oxidbázisú adszorbensek. 

A szénbázisú adszorbensek közül a legfontosabbak a különböző szemcseméretű amorf, vagy granulált aktív 

szenek. Az aktív szén igen szelektív és jól alkalmazható gázok szétválasztására, oldószerek visszanyerésére. Az 
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aktív szén hidrofób, ezért kiválóan alkalmas szerves oldószergőzök és más nem poláros vegyületek 

adszorpciójára és illó szerves szénvegyületet tartalmazó véggázok tisztítására. Speciális feladatokra megjelentek 

újabban a szén alapú szűrővásznak és a szabályos belső rácsszerkezettel és rácsközi hézagokkal rendelkező 

szénalapú molekulaszűrők. 

Az oxidbázisú adszorbensekhez a szilikagél, az aktivált timföld, illetve a természetes vagy szintetikus 

molekulaszűrők (molekulasziták) tartoznak. A molekulaszitákhoz tartozó zeolitok kristályos alumínium-

szilikátok, amelyhez a semleges töltés biztosítására különböző kationokat adagolnak. A zeolitok erősen hidrofil 

jellegűek, elsősorban poláros anyagok adszorbeálására alkalmasak. Segítségükkel például igen alacsony 

harmatpontú levegő, vagy vízmentes szerves oldószerek állíthatók elő. 

Az első három adszorbens-féleségnek inhomogén a pórusszerkezete. A pórusok alakja és mérete változó, 

egyszersmind jellemző az illető csoportra. A molekulaszita viszont az előzőkben közöltek alapján kristályos, 

szabályos belső szerkezettel és rácsközi hézagokkal rendelkezik. A hézagok, pórusok méretei összemérhetők az 

adszorbeálódó molekulák méreteivel. Innen ered a molekulaszita elnevezés, mert ezek a zeolitok nem 

adszorbeálják azokat a molekulákat, amelyek átmérője nagyobb a pórusátmérőnél. A rácshézagokba beférő 

molekulákat viszont jó élességgel választják el a nagyobbaktól. A továbbiakban az egyes adszorberek 

előállítását foglaljuk össze: 

1. Fullerföldek. Főleg magnézium- alumínium-szilikátból álló természetes anyagok. Az anyagot hevítik és 

szárítják azért, hogy porózus szerkezet alakuljon ki, majd megőrlik és szitálják. A kereskedelmi forgalomban 

megtalálható minden méret, a durva szemcséktől egészen a finom porig. A fullerföld különösen 

ásványolajtermékek, mint kenőolaj, transzformátorolaj, petróleum, gázolaj, valamint növényi és állati olajok 

színtelenítésére, derítésére, semlegesítésére és szárítására használatos. Az anyag felületén adszorbeált szerves 

anyag kimosása és kiégetése után az adszorbens többször újra felhasználható. 

2. Aktivált agyagok. Ilyenek a bentonit vagy más olyan agyag, amelyek különleges aktiváló eljárás előtt nem 

mutatnak adszorpciós képességet. Az aktiválást kénsavval vagy sósavval végzik, majd kimossák az agyagot, 

szárítják, és finom porrá őrlik. Ez az adszorbens különösen ásványolajtermékek derítésére alkalmas, és 

egyszeri használat után rendszerint eldobják. 

3. Bauxit. Ez a természetben előforduló alumíniumhidrátok egyik fajtája, 230-800 °C-ra való hevítéssel 

aktiválják, hogy adszorpcióképes legyen. Ásványolajtermékek derítésére, gázok szárítására használják. 

Hevítéssel regenerálható. 

4. Timföld. Kemény, vízmentes alumíniumoxid. Hevítéssel aktiválják, azért, hogy nedvességtartalmát 

eltávolítsák. A porózus terméket szemcse vagy por alakban hozzák forgalomba, főként gázok és folyadékok 

szárítására használják. Újbóli felhasználás céljából hevítéssel regenerálható. 

5. Csontszén. Őrölt, szárított csont száraz lepárlásával nyerik 600-900 C°-on. A cukor finomítására is 

használják, mosás és kiizzítás után újból felhasználható. 

6. Derítőszenek. Növényi anyagok, fa, fűrészpor különböző módszerekkel történő elszenesítésével állítják elő, 

majd aktiválják. Sok alkalmazási területük van, így cukoroldatok, ipari vegyszerek színtelenítése, folyadékok 

szárítása és tisztítása, víztisztítás, illetve állati olajok finomítása. 

7. Gázadszorbens szén. Kókuszdióhéj, gyümölcsmagvak, ásványi szén vagy fa elszenesítése útján készül. 

Aktiválását, amely lényegében részleges oxidáció, forró levegővel vagy gőzzel végzik. Szemcsés vagy 

pasztilla alakban kapható. Felhasználják gázelegyekből oldószer-visszanyerésre, gázálarcokban, valamint 

szénhidrogéngázok frakcionálására. Az adszorbeált gáz kihajlásával regenerálják. 

8. Szilikagél. Kemény, szemcsés, nagyon porózus anyag; nátrium-szilikát oldatból savas kezeléssel nyerik. 

Nedvességtartalma használat előtt 4-7% körül van, főleg levegő és más gázok szárítására, gázálarcokban, 

továbbá szénhidrogének frakcionálására használják. Az adszorbeált anyag kihajtásával regenerálják. 

Az egyes gyakran használt típusok jellemző adatai az 7.1. táblázatban foglaljuk össze. 

7.1. táblázat - 7.1. táblázat. Adszorbensek jellemző adatai 
 

Jellemzők Aktív 

szén 
Szilikagél Alumínium-

szilikát 
Molekula szita 
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Jellemzők Aktív 

szén 
Szilikagél Alumínium-

szilikát 
Molekula szita 

  

szűk pórusú tág 

pórusú      

Sűrűség (g/cm3) Valódi1 1,75-2,1 2,1-2,3 2,1-2,3 2,3 - 

Látszólag

os2 
0,5-1 1,3-1,4 0,75-0,85 1,06-1,09 - 

Halmaz3 0,2-0,45 0,8 0,5 0,7 0,6-0,7 

Átlagos pórusméret (A) 20-70 5-30 70-100 20-25 3-12 

Pórustérfogat (cm3/g) 0,56-

0,68 
0,28 0,90 0,35-0,57 - 

Fajlagos felület (m2/g) 600-

1700 
450-500 270-350 300-350 500-1000 

Max. hőmérséklet (°C) 150 400 400 500 600 

A 7.1. táblázatban a valódi sűrűség a kapillárpólusos anyagot alkotó szilárd váz sűrűsége, a látszólagos sűrűség 

a kapillárpórusos anyagnak a belső pórusokkal együtt vett térfogategységnyi tömege, és a halmazsűrűség a 

réteget alkotó abszorbensek a szemcsék közötti gáztérrel együtt vett térfogategységnyi tömege. 

Az üzemelés szempontjából fontos paraméterek a 7.2. táblázatban találhatók. 

7.2. táblázat - 7.2.táblázat. Adszorbensek üzemelési paraméterei. 
 

Tulajdonsá

g 
Aktív 

szén 
Szili

kagé

l 

Aktív 

Al203 
Mole

kula 

szita 

        

  
Szemcsemér

et (mm) 
1,5-5 2-8 2-6 3-6       

    
Ajánlott 

gázsebesség 

(cm/s) 

10-40 12,5-50 12,5-50 15-25     

Δp 

(Pa/1

m 

réteg

) 

ha 

v=10 

cm/s 

300 300 450 300 
    

    

ha 

v=30 

cm/s 

1300 1300 1450 1450 
    

    

      
Adszorpciós 

hőmérséklet 

(oC) 

5-50 5-35 0-25 15-40   

        
Deszorpciós 

hőmérséklet 

(oC) 

105-115 155-175 175-320 200-300 

Az adszorpció során a szilárd adszorbens gáz- vagy folyadékelegy egy vagy több komponensét megköti, és így 

az adszorbens telítődik. Az adszorpció tágabb értelemben nemcsak a telítődés műveletét jelenti, hanem azt a 

ciklust is, aminek során a telítődött adszorbenst ismét aktívvá, adszorpcióra képessé tesszük. Az adszorpciós 

ciklus részműveletekből áll, nevezetesen a telítődést, magát az adszorpciós műveletet követi a deszorpcióra, 

szárításra és hűtés művelete. A négy részműveletből álló adszorpciós ciklus mellett elterjedt a három és a két 

részműveletből álló ciklus is. Ez utóbbi csak adszorpcióból és deszorpcióból áll. Az adszorpció során megkötött 

adszorbátumot a deszorpció részműveletével nyerik vissza, vagy távolíthatják el. A deszorpció a technológiai 

adottságoktól függően végezhető direkt vízgőzzel, direkt füstgázzal, közvetett melegítéssel, vákuumos 

leszívatással, valamely jobban adszorbeálódó anyagcsere adszorpciójával, vagy az előző módszerek 

kombinációjával. 
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A deszorpcióhoz szükséges vízgőz mennyisége függ a deszorbeálandó anyag mennyiségétől, valamint a réteg 

felmelegítéséhez és az adszorpciós hővel azonos értékű deszorpciós hő közléséhez együttesen szükséges 

hőmennyiségtől. Szerves oldószerek deszorbeáltatásához általában 0,25- 0,35 kg gőz szükséges 1 kg aktív 

szénre vonatkoztatva. A mikropórusokban kötött adszorbátum kihajtásához nagyobb fajlagos gőzszükséglettel 

kell számolni, a gőzfogyasztás elérheti a 4 kg/kg értéket is. A deszorpciót általában ellentétesen végzik, mint az 

adszorpciót. A vízgőz rendszerint felülről lefelé áramlik, az adszorbens réteg hézagaiban kikondenzálódó víz 

ekkor könnyebben lecsorog. 

A vízgőzös deszorpció során az adszorbátumot tartalmazó vízgőzt kondenzáltatják. Ha a binér folyadékelegy 

alkotói egymásban nem oldódnak, akkor a víztől a folyékony adszorbátum, például a szénhidrogének egyszerű 

dekantálással szétválaszthatók. Ellenkező esetben a kondenzátumot desztillálással lehet szétválasztani. 

A vízgőzös deszorpció során az adszorbens nedves lesz, ezért a deszorpciót ilyenkor a szárítás részművelete 

követi. Mivel a szárítás során az adszorbens felmelegszik, a telítődés viszont az alacsonyabb hőmérsékleteken 

megy kedvezőbben végbe, a szárítás után célszerű az adszorbens réteget hűteni. 

Kezdetben az adszorpciót folyadékok derítésére is használták. A gázok tisztítására alkalmas gázálarcok 

kifejlesztését ugyanakkor munkavédelmi és haditechnikai igények elősegítették. Számos estben alkalmaznak 

adszorpciót az oldószertartalmú véggázok környezetvédelmi kezelésére. A levegőtisztaság-védelem emissziós 

előírásait sokszor csak adszorpcióval lehet betartani, de esetenként gazdaságossági számítással kell tisztázni az 

alternatív szeparációs műveletek, mint a membránszűrés, a kifagyasztási rendszerek, vagy az egyéb kémiai 

oxidációs rendszerek (például ózonos kezelés) alkalmazhatóságát. 

Jelenleg az adszorberek és adszorbensek széles palettáját használják a különböző technológiai folyamatokhoz, 

például gázok szétválasztására, levegő és földgáz szárítására, a kokszoláskor keletkező gázokból aromás 

szénhidrogének kinyerésére. 

Robbanásveszélyes anyagok adszorpciós kezelésekor a levegő helyett célszerű inert gázáramot, például 

nitrogént alkalmazni vivőgázként. Egyes eljárásoknál, amelyet általában kis koncentrációban jelenlevő és jól 

adszorbeálódó bűzös szerves anyagok levegőből való kivonására alkalmaznak, 200˚C-on védőgázzal 

semlegesítik az adszorbert. 

2. 7.2. Adszorpciós egyensúlyok 

Az adszorpciós egyensúly szempontjából megkülönböztethetünk egyszerű gázok és gőzök-, gáz- és gőzelegyek-

, valamint folyadékok adszorpcióját. 

2.1. 7.2.1. Egyszerű gázok és gőzök egyensúlya 

Valamely gáz vagy gőz adszorpciója egy szilárd anyagon sok tekintetben hasonló a gázoknak folyadékokban 

való egyensúlyi oldhatóságához. Gáznak szilárd fázis felületén való szorpciójának két típusát különböztetjük 

meg. Az első a gázréteges adszorpció, ahol a gáz az adszorbens felületén összesűrűsödik, de megőrzi a gáz 

tulajdonságait. Az adszorbens X megkötőképessége az 1 kg adszorbens által megkötött komponenst jelenti kg-

ban. A gázfázisban a komponens p parciális nyomását adjuk meg. A 7.1. ábrán bemutatunk néhány egyensúlyi, 

adszorpciós izotermát aktív szén adszorbensen. 

7.1. ábra - Egyensúlyi adszorpció aktív szénen 
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Az 7.1. ábrán az adszorbeált gáznak (az adszorptívum) a szilárd anyagon talált koncentrációja függvényében 

tüntettük fel a gáz vagy gőz állandó hőmérsékleten mért p* egyensúlyi parciális nyomását. 100 0C-on például 

25,3 kPa nyomású tiszta aceton gőz 0,2 g adszorbeált aceton/g szén adszorptívum koncentrációval (A pont) tart 

egyensúlyt. Az aceton nyomását növelve több aceton adszorbeálódik, amint azt a görbe emelkedése mutatja, a 

nyomás csökkentésekor pedig az A ponttal jellemzett rendszerből a szén felületéről aceton deszorbeálódik. 

Viszont tudjuk, hogy az aceton 100 0C-os izotermája csak 372 kPa nyomásig, az aceton ehhez a hőmérséklethez 

tartozó tenziójáig növekszik tovább. Nagyobb nyomáson az aceton ezen a hőmérsékleten nem maradhat 

gőzállapotban, hanem teljes egészében folyadékká kondenzálódik, így tehát az anyagot tetszés szerinti nagy 

koncentrációban lehet a szilárd anyagra vinni a gőznyomásnál nagyobb nyomással, mint például a B pontban a 

2. ábrán. A B pontnak megfelelő koncentrációnál nagyobb koncentrációk azonban nem jelentenek 

szükségképpen gőz adszorpciót, hanem cseppfolyósodásra mutatnak. Ezt a második típusú abszorpciót 

kondenzációs abszorpciónak is nevezzük. Ez akkor megy végbe, ha az abszorbeált komponens kritikus 

hőmérséklete eléggé magas. Ekkor a felületen adszorbeált gáz sűrűsödése kondenzációig megy. A kondenzátum 

kitölti az adszorbens pórusait. Mivel a kis kapillárisok szívó hatása, mint tudjuk, jelentős, tehát kis 

folyadéktartalom esetén főleg az adszorbens kis kapillárisait tölti ki a folyadék. Ez azt jelenti, hogy a kis 

kapillárisokban a meniszkusz sugara kicsi. Kelvin törvénye szerint a meniszkuszok feletti gőznyomás kisebb a 

folyadék felülete fölötti gőznyomásnál. Az adszorbensben levő folyadéktartalom növelésével növekednie kell a 

gőz (adszorbeált gáz) egyensúlyi nyomásának, mint ahogy azt a 7.2. ábra mutatja. 

A kritikus hőmérséklet felett a gázok természetesen nem mutatják ezt a sajátságot. 

7.2. ábra - Jellegzetes, teljes abszorpciós izoterma 
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Hasonló körülmények között különböző gázok és gőzök különböző mértékben adszorbeálódnak, így a benzol 

(7.1 ábra) ugyanazon a hőmérsékleten könnyebben adszorbeálódik, mint az aceton, és adott egyensúlyi 

nyomáson nagyobb adszorptívumkoncentrációra vezet. Általános szabályként gőzök és gázok annál könnyebben 

adszorbeálódnak minél nagyobb a molekulatömegük, és minél alacsonyabb a kritikus hőmérsékletük. Kémiai 

különbségek azonban, mint például a molekulán belüli telítettség, ugyancsak befolyásolják az adszorpció 

mértékét. Az úgynevezett permanens gázok rendszerint csak viszonylag kismértékben adszorbeálódnak, amint 

azt a metán izotermája mutatja a 7.1. ábrán. Az adszorpciós izotermák nem mindig konkávok a nyomástengely 

felől nézve. Különböző rendszereknél a 7.3. ábrában bemutatott alakok mindegyikét megfigyelhetjük. 

7.3. ábra - Gőzök jellemző adszorpciós izotermái 
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A különböző görbék összehasonlíthatósága céljából ebben az ábrában ordinátaként a p* egyensúlyi parciális 

nyomásának és az adszorbeált anyag p tenziójának hányadosát (azaz a relatív telítettséget) ábrázoltuk. 

Az adszorpció során adszorpciós hiszterézis is felléphet. A 7.1. ábra görbéi egyensúlyi görbék, és így teljesen 

reverzibilis jelenségeket írnak le. Például az ábra A pontjának megfelelő körülményeket megvalósíthatjuk úgy 

is, hogy friss szénen adszorpciót hozunk létre, valamint úgy is, hogy egy kezdetben nagyobb adszorptívum 

koncentrációjú mintán deszorpciót idézünk elő. 

7.4. ábra - Hiszterézist mutató adszorpciós izoterma 
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Előfordul azonban, hogy különböző egyensúlyokra jutunk, legalábbis az izoterma egy részén attól függően, 

hogy a gőz adszorbeálódott vagy deszorbeálódott. Ez vezet a 7.4. ábrán látható hiszterézis jelenségre, ami a 

szilárd anyag kapillárisaihoz és pórusaihoz vezető nyílások alakjának vagy a szilárd anyag adszorptívummal 

való nedvesítése bonyolult jelenségeinek a következménye lehet. Minden esetben, amikor hiszterézist észlelünk, 

a deszorpciós egyensúlyi nyomás kisebb, mint az adszorpciónál kapott nyomás. 

Adszorpciós izotermák egyenletei: Igen gyakran az adszorbciós izotermát úgy ábrázolják, hogy a szilárd fázis 

koncentrációját (koncentráció a felületi kötött fázisban), X (kg adszorbeátum/kg adszorbens) a függőleges 

tengely, ábrázoljuk a fluid fázis koncentrációjának (koncentráció a fluid fázis fő tömegében), c (kg 

adszorbeátum/m3 fluidum) függvényében. 

7.5. ábra - A gyakoribb adszorpciós izotermák 

 

A 7.5. ábrán az egyenessel leírt függvénykapcsolat hasonlít a Henry-törvényhez 

(7.1)  

ahol K konstanst (m3/kg adszorbens) kísérletileg kell meghatározni. A lineáris izoterma alkalmazása nem 

általános, de híg oldatok tartományában számos rendszer egyensúlyi viszonyait jó közelítéssel leírja. 

A Freundlich izoterma egyenlete egy empirikus összefüggés. Gyakran alkalmazzák ezt az egyenletet számos 

fizikai adszorpciós rendszerekre, különös előszeretettel a folyadék fázisú adszorpciónál 

(7.2)  

ahol K és n1 konstansok, melyeket kísérletileg kell meghatározni. Ha X-et ábrázoljuk a c függvényében 

logaritmikus koordinátatengelyeket használva, akkor az egyenes meredeksége az n1 dimenziómentes kitevő. A K 

dimenziója az n1 értékétől függ. Gyakran használják ezt az összefüggést a szénhidrogén gázok aktív szénen 

történő adszorpciójánál is. Gyakran alkalmazzák a (7.2) egyenlet inverz függvényét is Freundlich egyenletként. 

Langmuir izoterma egy elméleti alapon nyugvó összefüggés, melyet elsősorban reverzibilis egyrétegű 

adszorpciónál alkalmaznak 

(7.3)  

ahol X0 (kg adszorbeátum/kg szilárd adszorbens) az adott adszorbens maximális kötőkapacitása, és K (kg/m3) az 

adszorpciós-deszorpciós folyamat egyensúlyi állandója, amelyeket kísérletileg kell meghatározni. Ha ábrázoljuk 

az 1/X-et az 1/c függvényében, akkor az egyenes meredeksége K/X0, és a tengelymetszete 1/X0. 
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A mérési adatokra mindhárom modell illeszthető. A Langmuir közelítésnek annyi az előnye, hogy a 

konstansoknak fizikai jelentésük van. 

2.2. 7.2.2. Gáz- és gőzelegyek adszorpciója, 

Különbséget kell tennünk az elegyek között aszerint, hogy csak egy komponens vagy valamennyi komponens 

adszorbeálódik. 

2.2.1. 7.2.2.1. Egy komponens adszorpciója 

Igen gyakran, főleg gőz-gáz elegyek esetében, gyakorlatilag csak egy komponens adszorbeálódik, például ha 

aceton gőz és metán elegye aktív szénnel érintkezik (7.1. ábra). Ilyenkor a kismértékben adszorbeálódó gáz 

jelenléte lényegében nem zavarja a gőz adszorpcióját, és a tiszta gőz adszorpciós izotermája alkalmazható, ha a 

gőznek a gőzelegyben kifejtett parciális nyomását vesszük egyensúlyi nyomásnak. Az aceton adszorpciós 

izotermái (7.1. ábra) tehát érvényesek acetonnak rosszul adszorbeálódó gázokkal, például nitrogénnel, 

hidrogénnel alkotott elegyeire is. Ez analóg a gázoknak folyadékokban való oldhatóságának hasonló eseteivel. 

2.2.2. 7.2.2.2.Kétkomponensű gáz- vagy gőzelegyek, mindkét komponens 
adszorbeálódik 

Ha egy biner gáz- vagy gőzelegy mindkét komponense külön-külön, hozzávetőlegesen azonos mértékben 

adszorbeálódik, akkor az elegyben az egyik komponens jelenléte befolyásolja a másik komponens adszorpcióját. 

Ha az adszorbenst is figyelembe vesszük, akkor a rendszer háromkomponensű, az egyensúlyi viszonyok 

kényelmesen ábrázolhatók a terner folyadékegyensúlyokhoz hasonló módon. Ebben az esetben célszerű az 

adszorbenst az extrakció oldószerfolyadékával analógnak tekinteni. 

Az adszorpció nagymértékben függ a hőmérséklettől és a nyomástól, eltérően a folyadékok oldékonyságától, 

amelyet a szokásos körülmények között a nyomás növelése gyakorlatilag nem befolyásol. Ezért az egyensúlyi 

diagramokat célszerű állandó hőmérsékletre és állandó összes nyomásra ábrázolni, hogy ezek egyúttal izotermák 

és izobárok is legyenek. 

Tehát a gáz és gőzelegyeknél nyomás és a hőmérséklet befolyásolja az adszorpció egyensúlyi viszonyait. A 

nyomás csökkentésével csökken az egységnyi adszorbensen megkötött adszorptívum mennyisége. Elég nagy 

nyomástartományban megvizsgált esetekben a relatív adszorptivitás a nyomás növelésével csökkent. Mivel 

nagyobb nyomáson az adszorbens kapillárisaiban nagyobb a valószínűség a folyadékká való kondenzálódásra, 

ezért a növekvő nyomással az egyensúly egyszerűen eltolódik a közönséges folyadék-gőz egyensúly felé, és 

valószínűleg ez okozta a relatív adszorptivitás csökkenését. Állandó nyomáson a hőmérséklet emelkedésével 

csökken az adszorbeált gázelegy mennyisége, és megváltozik a relatív adszorptivitás is. 

2.3. 7.2.3. Folyadékok adszorpciója 

Egy adszorbenst tiszta folyadékba merítünk, és a folyadék adszorbeálódik, akkor a hőfejlődését, az úgynevezett 

nedvesítési hő mutatja. Az adszorpció mértékének mérésére azonban nincsen célravezető módszer. 

Térfogatváltozás a folyadékban, ami az adszorpció mértéke lehetne, általában nem figyelhető meg, viszont a 

szilárd anyag eltávolítása a folyadékból és a tömegmérés nem vezet eredményre, mert nem lehet egymástól 

elválasztani az adszorbeált és a mechanikusan megtapadt folyadékot. Ez a probléma a gázok adszorpciójánál 

nem jelentkezik, mivel az adszorbensnek az adszorpció következtében a tömeggyarapodása könnyen mérhető. 

2.3.1. 7.2.3.1. Oldott anyag adszorpciója híg oldatból 

Ha adszorbenst keverünk egy kétkomponensű oldathoz, és az oldott anyag és az oldószer is adszorbeálódik. 

Mivel a teljes adszorpció nem mérhető, az oldott anyag viszonylagos vagy látszólagos adszorpcióját szokták 

meghatározni. Rendszerint úgy járnak el, hogy ismert térfogatú oldatot ismert tömegű adszorbenssel kezelnek, 

és a V (m3 oldat/kg adszorbens) mennyiségét mérik. Az oldott anyag szelektív adszorpciója következtében az 

oldott anyag koncentrációja a folyadékban a kezdeti c0 értékről a végső egyensúlyi c*( kg oldott anyag/m3 

folyadék) értékre csökken. Az oldott anyag, látszólagos adszorpciója így V(c0-c*)(kg adszorbeált oldott anyag/kg 

adszorbens), amennyiben az oldat téfogatváltozását elhanyagoljuk. Ezt megtehetjük híg oldatok esetében, ahol 

az eredeti oldószernek csak kis része adszorbeálódott. Valamely oldott anyag látszólagos adszorpciója függ az 

oldott anyag koncentrációjától, a hőmérséklettől, az oldószertől és az adszorbens típusától. Az oldott anyag 

adszorpciója gyakorlatilag mindig csökken, ha a hőmérséklet emelkedik, és rendszerint annál nagyobb 
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mértékben, minél rosszabbul oldódik az illető anyag az oldószerben. Az adszorpció rendszerint megfordítható, 

vagyis adszorpció és deszorpció esetében is ugyanaz az izoterma érvényes. 

Alacsony koncentrációtartományban, főleg híg oldatok esetében az adszorpciós izotermákat gyakran a 

Freundlich egyenlettel lehet leírni. Ez az egyenlet egy tapasztalati képlet, amit a (7.2) egyenlettel definiáltunk, 

és az inverz függvényét is Freundlich egyenletként használják, mivel a k és n értékek konstansok. 

(7.4)  

ahol V(c0-c*) az egységnyi tömegű adszorbens által látszólag abszorbeált anyagmennyiség, (kg adszorbeált 

oldott anyag/kg adszorbens), k és n állandók. Gyakran az itt használtaktól eltérő koncentrációegységeket is 

alkalmaznak. Ebben az esetben a k állandó értéke megváltozik, de az olyan híg oldatokban, amelyekre az 

egyenlet érvényes, n értéke változatlan. Az egyenlet alakjából itt is kitűnik, hogy ha az egyensúlyi oldott anyag 

koncentrációt a szilárd anyag adszorptívum tartalmának függvényében kétszer logaritmikus léptékben 

ábrázoljuk, n iránytangensű és k tengelymetszetű egyenest kapunk. A 7.6. ábrán néhány ilyen módon ábrázolt 

tipikus izotermát mutatunk be. Az (a) és a (b) egyenes az oldószer hatását mutatja benzoésav adszorpciójára 

szilikagélen esetén. Mindkét görbe követi a (7.4) egyenletet az adott koncentrációtartományban. Az adszorpció 

kisebb mértékű a benzolos oldatból, ami várható, mivel a benzoésav jobban oldódik benzolban. Az ábra (c) 

görbéje a linearitástól való eltérést mutatja nagy koncentrációtartományban, bár a (7.4) egyenlet a kisebb 

koncentrációkra érvényes. A nagyobb koncentrációknál az eltérést az egyenlettől az oldószer nagyobb mérvű 

adszorpciója okozhatja, amit itt nem vettünk figyelembe, vagy az egyenlet az adott esetre egyszerűen nem 

alkalmazható. 

7.6. ábra - Adszorpció híg oldatokból [2]. 

 

A Freundlich egyenlet gyakran olyan esetekre is érvényes, amikor az oldott anyag kémiai összetétele nem 

ismeretes, például színezőanyagok adszorpciójára cukoroldatból és ásványi vagy növényi olajokból, vagy 

bűzanyagok eltávolítása folyadékból vagy gázból. 

7.7. ábra - Olaj színtelenítése derítőföld adszorbens alkalmazásával [2]. 
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Ilyenkor az oldott anyag koncentrációját koloriméter vagy spektrofotométer segítségével mérhetjük, és a 

színerősség valamilyen egységével fejezzük ki, feltéve, hogy a használt színskála lineárisan függ a szóban forgó 

anyag koncentrációjától. A 7.7. ábrán ennek az ábrázolásmódnak az alkalmazását mutatjuk be színes anyagok 

adszorpciójára nyersolaj frakcióból két különböző derítőföldön. 

Itt az oldott anyag színerőssége egy önkényesen választott skálán van ábrázolva, az adszorptívum 

koncentrációja a derítőföldön pedig úgy lett meghatározva, hogy mérték a 100 g olaj színerősségének változását 

ugyanilyen egységekben, különböző adszorbensmennyiségekkel való kezelés hatására. 

2.3.2. 7.2.3.2. Oldott anyag adszorpció tömény oldatból 

Ha az oldott anyagnak a látszólagos adszorpcióját meghatározzuk a tiszta oldószertől a tiszta oldott anyagig 

terjedő egész koncentrációtartományban, a 7.8. ábrán látható görbéket nyerünk. 

7.8. ábra - Látszólagos adszorpció tömény oldatokból 
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Az (a) görbét akkor kapjuk, ha az oldott anyag az egész koncentrációtartományban jobban adszorbeálódik, mint 

az oldószer. Az oldott anyag koncentrációjának növekedésével az oldott anyag adszorpciójának mértéke tovább 

nőhet, de az oldott anyagnak a látszólagos adszorpcióját ábrázoló görbe mindenképpen visszakanyarodik az E 

ponthoz, mivel a tisztán az oldott anyagból álló folyadékban az adszorpció hatására nem következik be 

koncentrációváltozás. Olyan esetekben, amikor az oldott anyag és az oldószer közel azonos mértékben 

adszorbeálódik, a viszonyokat a (b) görbéhez hasonló, S-alakú görbe ábrázolja. A C-től D-ig terjedő 

koncentrációtartományban az oldott anyag erősebben adszorbeálódik, mint az oldószer. A D pontban mindkét 

anyag adszorpciója egyenlő mértékű, a látszólagos adszorpció tehát nulla. A D-től E-ig terjedő 

koncentrációtartományban az oldószer jobban adszorbeálódik. Ilyen oldatokban az adszorbens hozzáadására az 

oldott anyag koncentrációja növekszik, és az oldott anyagra nézve a V(c0 — c*) látszólagos adszorpció negatív 

érték lesz. Lehetnek olyan adszorbensek, amelyek az egész koncentrációtartományban szelektíven adszorbeálják 

a rendszer valamelyik komponensét. 

3. 7.3. Adszorpciós műveletek 

Az adszorpció alkalmazási területei igen széleskörűek a környezetvédelemben. Néhány a sokféle alkalmazás 

közül, például gőzök kinyerése gázokkal alkotott híg elegyükből, oldott anyag kinyerése és szennyezések 

eltávolítása oldatokból vagy gáz- és folyadékelegyek frakcionálása. A művelet kivitele lehet fokozatszerű és 

folytonos, és ugyanezek végezhetők szakaszosan, folyamatosan és félfolyamatosan. A tárgyalás anyagát 

akármelyik szempont szerint csoportosíthatjuk. A 3. táblázatban egy lehetséges felosztást adunk meg. Először 

két csoportra osztjuk a műveleteket aszerint, hogy az érintkezés fokozatszerű vagy folytonos. Mindkét 

csoportban vannak olyan műveletek, amelyek teljesen az előző fejezetekben már tárgyalt műveletek analógjai, 

így például ha egy gáz- vagy folyadékelegynek gyakorlatilag csak egyik komponense adszorbeálódik, a 

szétválasztás-számítás szempontjából analóg a gázabszorpcióval, ahol az elegyhez adott oldhatatlan fázis az 

adszorbens, az abszorpció esetében pedig a folyadék (abszorbens). Ha a fluidum (gáz vagy folyadék) mindkét 

komponense jól adszorbeálódik, a szétválasztás frakcionálással végezhető. Ez a művelet analógnak tekinthető a 

folyadék extrakcióval, ahol a rendszerbe adagolt oldhatatlan adszorbens megfelel az extrakciónál használt 

oldószernek. Ezekkel az analógiákkal a tárgyalás sok tekintetben egyszerűsíthető. 

7.3. táblázat - 3.Táblázat. Adszorpciós műveletek csoportosítása 
 

Érintkezés módja Kezelt fluidim Erősen abszorbeált 

komponensek 

száma 

Relatív 

adszorptivitás 
Műveletek 

folyamatossága 

Fokozatszerű Folyadékok Egy Nagy Szakaszos és 

folyamatos 



 Szilárd-fluidum rendszerek közötti 

anyagtranszport, adszorpció 
 

 148  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Érintkezés módja Kezelt fluidim Erősen abszorbeált 

komponensek 

száma 

Relatív 

adszorptivitás 
Műveletek 

folyamatossága 

Folytonos 

2.1. Állandósult 

állapotú (mozgó 

adszorbensréteg) 

Gázok Egy Nagy Folyamatos 

Folyadékok Több Kicsi 

Nem állandósult 

(nyugvó 

adszorbensrét.) 

Gázok Egy Nagy Félfolyamatos 

Folyadékok Több Kicsi 

3.1. 7.3.1. Fokozatszerű műveletek és berendezései 

Az iparban a fokozatokból álló adszorpciót híg oldatoknál akkor alkalmazzák, amelyeknél az eltávolítandó 

oldott anyag az oldat többi alkotórészéhez viszonyítva erősen adszorbeálódik. A műveletet gyakran kontakt 

(adszorbciós) szűrésnek is nevezik. Jellegzetes művelet az értékes oldott anyagok kinyerése, vagy a 

nemkívánatos szennyeződések eltávolítása híg oldatokból. Ilyen lehet a jód kinyerése sós víz sűrítményből aktív 

szénnel, miután a jódot oxidációval felszabadították sóiból, vagy inzulin kinyerése híg oldatokból. 

Mivel az oldott anyag egyensúlyi megoszlása az adszorbens felé gyakran rendkívül előnyös, az adszorpció 

nagyon hatásos eszköz az utóbbi cél elérésére, és a fokozatszerű adszorpció legtöbb ipari alkalmazása ebbe a 

csoportba tartozik. Jellegzetes példa a vizes cukoroldatok derítése aktív szénnel tiszta termék előállítása és a 

kristályosítás elősegítése céljából. Hasonlóképpen gyakran alkalmazzák az aktív szenet ivóvíz szagtalanítására, 

és számos környezetvédelmi probléma megoldására. 

Amint azt az előzőekben már megállapítottuk, az egyes fokozatokban a két, egymásban oldhatatlan fázist az 

egyensúly megfelelő megközelítéséhez szükséges ideig intenzív érintkezésbe kell hozni, majd fizikai úton szét 

kell választani. Tehát itt is az érintkeztetés és szétválasztás felel meg egy fokozatnak, amit egy szuszpenzió 

keverésére alkalmas keverővel ellátott tartállyal és egy szűrőberendezéssel vagy egy ülepítő berendezéssel 

tudjuk a legegyszerűbben szakaszos üzemmódban kivitelezni. Az ülepítést elvégezhetjük magában a keverős 

tartályban is. A feladatok kivitelére használt készülékek aszerint különböznek, hogy mi a művelet célja. A 

szétválasztandó folyadékot és az adszorbenst a reakcióedényben a kívánt hőmérsékleten szükséges ideig 

alaposan összekeverjük, majd a zagyot leszűrjük, így az adszorbenst és adszorptívumot a folyadéktól 

elkülönítjük. A berendezés többfokozatú művelet elvégzésére is alkalmas, ha szükséges számban további 

tartályokat és szűrőket építünk be. Ha a műveletet folyamatosan akarjuk végezni, akkor a szűrőprések helyett 

centrifugákat vagy folyamatos dobszűrőt alkalmazhatunk, vagy pedig nagy ülepítő tartályban engedjük 

kiülepedni a nagyobb sűrűségű szilárd részecskéket. 

Az adszorbens típusa a folyadéktól függ. Vizes oldatokat többnyire az elvégzendő feladatra alkalmas aktív 

szénnel kezelnek, szerves folyadékokat, például olajokat pedig rendszerint szervetlen adszorbensekkel (például 

derítőfölddel). Néha kevert adszorbenst is használnak. Kívánatos, hogy az adszorbens nagy szelektivitást 

mutasson az eltávolítandó anyaggal szemben, mert így kevesebb adszorbensre van szükség. Az adszorbenst híg 

folyadék oldatoknál mindig igen finomra őrölt por alakjában alkalmazzák, az előírás legtöbbször az, hogy teljes 

egészében áthulljon a 200 mesh szitán, de gyakran még ennél is finomabbra kell őrölni. 

7.9. ábra - Az egyensúly beállása szakaszos adszorpciónál 
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Az egyensúly gyakorlati beállásához szükséges idő főleg a szilárd anyag koncentrációjától és szemcseméretétől, 

a folyadék viszkozitásától és a keverés intenzitásától függ. A keverésnek intenzívnek kell lenni, hogy az 

adszorbens részecskék gyorsan érintkezhessenek az egész folyadékkal, az érintkezés pedig annál gyorsabb lesz, 

minél nagyobb koncentrációban van jelen az adszorbens. Az áramlás turbulens legyen, hogy az adszorbens 

részecskék a folyadék főtömegéhez viszonyítva elmozduljanak. A turbulenciát terelőlapok beépítésével lehet 

növelni. Az örvényléssel párosult rotációs mozgás a részecskéket csak a folyadékkal együtt mozgatja, és így 

nem csökkeni az érintkezési időt. Ezen kívül az örvénylés által az oldatba bevitt levegőnek káros hatása is lehet, 

mert oxidálja az érzékeny szerves anyagokat. A nem adszorbeálódott oldott anyag maradék koncentrációja az 

oldatban rendszerint a 7.9. ábrán látható módon változik az időben. Kezdetben gyorsan csökken, és az 

egyensúlyi értéket aszimptotikusan éri el. A keverést a gyakorlatban az A időpontban hagyjuk abba, mert a 

további érintkeztetés alatt már csak jelentéktelen mennyiség adszorbeálódna. A szokásos idő a 10-30 perc. A 

szűrés alatt a keverést folytatni kell, nehogy a finomabb és durvább szemcsék szétülepedjenek. A keverés alatt a 

hőmérséklet a megengedhető legmagasabb legyen, mert magas hőmérsékleten kisebb viszkozitású oldatban 

egyrészt gyorsult az oldott anyag diffúziója, másrészt az adszorbens részecskék könnyebben mozdulnak el a 

folyadékban. Az egyensúlyi adszorpció mértéke rendszerint valamivel kisebb magasabb hőmérsékleten, de ezt 

ellensúlyozza az egyensúly jobb megközelítése. A műveletet néha a folyadék forráspontján végzik, ha ez a 

jelenlevő anyagokra nem káros. Nyers kenőolajok derítőföldes kezeléséhez az olaj-adszorbens elegyet csöves 

hőcserélőben 125-150 C°-ra, sőt a nehezebb olajfrakciókat 300-350 C°-ra is elő szokták melegíteni. Ha az 

adszorbeálandó anyag illékony, akkor a hőmérséklet igen érzékenyen befolyásolja az egyensúlyi adszorpciót. 

Az ilyen anyagokkal közönséges hőmérsékleten ajánlatos dolgozni. Mivel az oldat mennyisége az adszorbeált 

anyaghoz viszonyítva rendszerint igen nagy, az adszorpciós hő felszabadulása folytán előálló 

hőmérsékletemelkedés többnyire elhanyagolható. 

Az adszorpció után az adszorbens feldolgozásának módja az adott rendszer tulajdonságaitól függ. A leszűrt 

iszapot rendszerint kimossák azért, hogy az iszapban ne maradjon vissza oldat, így viszonylag kevés 

adszorptívum távozik. Ha az adszorptívum a kívánt végtermék, akkor deszorbeálni kell az eredeti oldattól eltérő 

olyan folyadékkal, amelyben az adszorptívum jobban oldódik. Ezt úgy végzik, hogy az oldószerrel kimossák a 

szűrőben levő iszapot, vagy a szilárd anyagot diszpergálják az oldószerben. Ha az adszorptívum illékony, akkor 

úgy deszorbeálható, hogy csökkentjük az adszorbens parciális nyomását a szilárd anyag fölött, például gőznek 

vagy meleg levegőnek az adszorbensen való átfúvatásával. Ha az adszorbens aktív szén, ügyelni kell arra, hogy 

az átfúvatott levegő hőmérséklete ne legyen olyan magas, hogy a szén elégjen. A legtöbb színtelenítő (derítő) 

művelet esetében az adszorptívum értéktelen és nehezen deszorbeálható. Ilyenkor az adszorbensről az 

adszorptívumot leégetjük, majd az abszorbenst regeneráljuk. Rendszerint csak korlátozott számú regenerálást 

lehet végezni, mert ennek folyamán az adszorpciós képesség csökken, végül az adszorbens kimerül és le kell 

cserélni. 

3.1.1. 7.3.1.1. Egyfokozatú adszorpció 
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A művelet szakaszosan és folyamatosan is végezhető. Folyamatábrája a 7.10. ábra felső részén látható, a kör 

jelenti az egy fokozathoz tartozó összes készülékeket és berendezéseket. A művelet lényegében az egyfokozatú 

gázabszorpció vagy az egyfokozatú folyadék extrakció analógja. 

7.10. ábra - Adszorpció ideális fokozatban 

 

Mivel a felhasznált adszorbens mennyisége az oldat mennyiségéhez viszonyítva nagyon kicsi, és az 

eltávolítandó oldott anyag sokkal jobban adszorbeálódik rajta, mint a jelenlevő többi komponens, ezért az 

utóbbiak adszorpciója elhanyagolható. Az adszorbens nem oldódik az oldatban. A szétválasztandó oldat Fs (kg) 

tartalmazza a nem adszorbeálódó anyagot és az oldószert, melynek koncentrációja az adszorpció folyamán Y0-

ról Y1-re csökken (kg oldott anyag/kg oldószer egységekben). A felhasznált adszorbens mennyisége Ss (kg) 

adszorptívumot nem tartalmazó szilárd anyag. Az adszorptívum koncentrációja X0-ról X1-re növekszik (kg 

adszorptívum/kg adszorbens egységekben). Friss adszorbens használata esetén X0 = 0, folyamatos műveletnél Fs 

és Ss mennyiségét (kg/s)-ban értjük. A gyakorlatban előforduló híg oldatok esetén a felsorolt mennyiségeket más 

egységekben is kifejezhetjük. Ha az adszorbeált oldott anyag színes, és koncentrációját önkényes egységekben 

fejezzük ki, az oldal koncentrációja megadható Y (színegység/kg oldat vagy m3/kg oldat) az adszorbensen 

megkötött, adszorptivum koncentrációja pedig X (színegység/kg adszorbens) egységekben. .Az oldatból 

eltávolított oldott anyag egyenlő az adszorbens által megkötött mennyiséggel. 

(7.5)  

X-Y koordinátarendszerben ez a munkavonal egyenes, amely átmegy az (X0, Y0) és az (X1, Y1) ponton, 

iránytangense pedig (-Ss/Fs). Ha a fokozat ideális vagy elméleti fokozat, a kilépő anyagáramok egyensúlyban 

vannak, vagyis az (X1, Y1) pont az adszorpciós izotermán fekszik. Ezt mutatja a 7.10 ábra alsó diagramja. Az 

egyensúlyi görbe a művelet végének hőmérsékletéhez tartozó izoterma. Ha az érintkezési idő túl rövid, és 

egyensúly nem áll be, akkor a kilépő folyadék és adszorbens koncentrációja valamilyen A pontnak felel meg 

(7.10. ábra), de legtöbbnyire igen közel jutunk az egyensúlyhoz. 

A (7.5) egyenlet feltételezi, hogy a szűrés vagy ülepítés után az adszorbensen mechanikusan megtapadó (de nem 

adszorbeált) folyadék mennyisége elhanyagolható. Ez a feltevés a legtöbb adszorpciós műveletnél helytálló, 

minthogy a felhasznált szilárd anyag mennyisége nagyon kicsi a folyadék mennyiségéhez viszonyítva. 

Deszorpció esetén, ha a szilárd anyagon tapadó folyadék mennyisége elhanyagolható, szintén érvényes a (7.5) 

egyenlet, de ebben az esetben a 7.10. ábrán a munkavonal az egyensúlyi görbe alatt helyezkedik el. Ebben az 
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esetben azonban előfordul, hogy a szilárd anyagban visszamaradó folyadék mennyisége, az összes műveletben 

résztvevő folyadék mennyiségnek tekintélyes része. Ilyenkor a kilúgozásra leírt számítási módszert kell követni. 

Az itt tárgyalt adszorpció típusra is gyakran alkalmazható a Freundlich egyenlet, különös tekintettel arra, hogy 

az adszorbeálható oldott anyag koncentrációja rendszerint kicsi. Az egyenlet a használt 

koncentrációegységekkel 

(7.6)  

illetve a kilépő anyagáramok koncentrációi közötti összefüggés 

(7.7)  

Mivel az adszorbens kezdetben rendszerint nem tartalmaz adszorptívumot, ezért X0 =0 a (7.5) egyenletbe 

behelyettesítve 

(7.8)  

Ennek segítségével adott Y0-Y1 koncentráció változásához kiszámítható az adszorbens/oldat arány. Vizsgáljuk 

meg a 7.11. ábrát. Ezen három tipikus Freundlich izotermát mutatunk be. Ha n = 1, az izoterma egyenes, ha 

, lefelé domború, ha , felfelé domború. Az oldott anyag koncentrációjának az oldatban, 

mindhárom esetben Y0-ról Y1-re kell csökkenteni. 

7.11. ábra - Egyfokozatú adszorpció a Freundlich izotermákkal 

 

A három munkavonal az A pontból indul ki. A munkavonal iránytangense mindhárom esetben arányos az 

adszorbens/oldat viszonnyal. Általánosságban megállapították, hogy ha n értéke 2 és 10 között van, az 

adszorpció jól, ha 1 és 2 között, közepesen, ha 1 alatt van, nehezen végezhető el. Az utóbbi esetben ugyanis 
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gyakorlati szempontból túl nagy mennyiségű adszorbens lenne szükséges az oldott anyag bizonyos mértékű 

kinyeréséhez. 

3.1.2. 7.3.1.2. Többfokozatú keresztáramú adszorpció 

Adott mennyiségű oldott anyagot az adszorbens felhasználás szempontjából gazdaságosabban lehet eltávolítani, 

ha az adszorbenst nem egyetlen fokozatban, hanem több részletben adjuk az oldathoz, és az egyes fokozatok 

között szűrünk. Ezt a műveletet rendszerint szakaszosan végzik, bár folyamatosan is megvalósítható. Az 

adszorbens megtakarítás különösen fontos szempont, ha az adszorber drága. Az adszorbens felhasználás annál 

kisebb, minél több fokozatban dolgozunk, de ez egyúttal növeli a szűrés és egyéb kezelés költségeit is. Ezért 

kettőnél több fokozat alkalmazása ritkán gazdaságos. Egyes esetekben az adszorpció irreverzibilis, ekkor az 

egyes adszorbens adagok hozzáadása között nem kell szűrni, ami csökkenti az üzemeltetési költségeket. Ilyen 

eset azonban csak ritkán fordul elő. Ha közönséges reverzibilis folyamatban is megtakarítjuk a közbenső 

szűrést, az eredmény ugyanaz lesz, mintha az egész adszorbens mennyiséget egy fokozatban adagoltuk volna. 

Jellegzetes két elméleti fokozatból álló művelet folyamata és diagramja a 7.12. ábrán látható. 

7.12. ábra - Kétfokozatú keresztáramú adszorpció 

 

Mind a két fokozatban ugyanazon oldatmennyiséget kezeljük először SS1 majd a második fokozatban SS2 kg 

adszorbenssel. A művelet eredményeképpen az oldatban az oldott anyag koncentrációja Y0-ról Y2-re csökken. Az 

1. és 2. fokozat anyagmérlege 

(7.9)  

(7.10)  

Ezek az ábrán látható munkavonalak egyenletei. A munkavonalak iránytangense megfelel az illető fokozatban 

felhasznált adszorbens mennyiségének. A szerkesztés kiterjesztése több fokozatra nyilvánvaló. Ha az egyes 

fokozatokban felhasznált adszorbensmennyiség ugyanakkora, a diagramon a munkavonalak egymással 
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párhuzamosak lesznek. Ha feltételül szabjuk, hogy az összes adszorbens felhasználás minimális legyen, akkor 

az egyes fokozatokban az adszorbens adagolása nem lehet egyenletes, kivéve azt az esetet, ahol az egyensúlyi 

izoterma egyenes. Általános esetben a minimális adszorbens szükséglet iterálással határozható meg. Ha a 

Freundlich (7.4) egyenlet kielégítően írja le az adszorpciós izotermát, és mindegyik fokozatban friss adszorbenst 

használunk (X0 = 0), akkor két fokozat esetén a minimális összes adszorbens szükségletet közvetlenül 

meghatározhatjuk. Az 1. és 2. fokozatra 

(7.11)  

(7.12)  

Az összes fajlagos adszorbens felhasználás 

(7.13)  

Ha az összes fajlagos felhasználás minimális, akkor 

(7.14)  

Mivel adott esetben m, n, Y0 és Y2 állandók, ezért ebből az következik, hogy 

(7.15)  

A (7.15) egyenletből kiszámíthatjuk a közbenső Y1 koncentrációt, az adszorbeált mennyiségeket pedig a (7.12) 

és a (7.13) egyenletekből kapjuk. A (7.15) egyenletet valamilyen iterációs módszerrel lehet megoldani. 

3.1.3. 7.3.1.3. Többfokozatú ellenáramú adszorpció 

Ellenáramú művelettel még nagyobb adszorbens megtakarítást érhetünk el. Az n fokozatú művelet 

folyamatábrája és diagramja 7.13. ábrán látható. A rendszerbe belépő adszorbens kezdeti adszorptívum 

koncentráció Xn+1. Az oldott anyag mérlegegyenlete az n fokozatú berendezésre 

(7.16)  

A munkavonal átmegy a határkoncentrációkat jelentő (Xn+1, Yn) és (X1, Y0) pontokon, iránytangense pedig SS/FS. 

Az elméleti fokozatok számát a szokásos módon, az egyensúlyi görbe és a munkavonal közé rajzolható lépcsők 

számával nyerjük. Adott fokozatszám esetén viszont a szükséges adszorbens/oldat arányt a munkavonal 

iterációs elhelyezésével kapjuk meg. Deszorpció esetén (ami a gáz-folyadék rendszerekkel végzett műveletek 

közül a kigőzölésnek felel meg), a munkavonal az egyensúlyi görbe alatt helyezkedik el. Az a legkisebb 

adszorbens/oldat viszony, amellyel az adott koncentrációváltozás csak végtelen sok fokozatban érhető el, a 

minimális adszorbensarány. Ez az egyensúlyi görbén még az adott koncentrációtartományban metsző legkisebb 

iránytangensű munkavonalnak felel meg. Ha az egyensúlyi izoterma egyenes vagy felfelé homorú, mint a 7.14a 

ábrán, a metszéspont és a fokozatok sűrűsödése a rendszer nagyobb koncentrációjú végén van (az ábrán az A 

pontban). Ha az izoterma lefelé homorú, mint a 7.14b ábrán, a sűrűsödési hely egy érintési pont közelében jön 

létre, az ábrán például a B pontban, ha Y0 elég nagy. A helyzet a gázabszorpciónál megismert viszonyokhoz 

hasonló. 

7.13. ábra - Többfokozatú ellenáramú adszorpció. 
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A fokozatok számának növelésével az adszorbensszükséglet először rohamosan csökken, de a minimális értéket 

aszimptotikusan közelíti meg. A gyakorlatban, mivel a fokozatok között a szilárd anyagot ki kell szűrni a 

folyadékból, ritkán gazdaságos kettőnél több fokozattal dolgozni. Bár a műveletet elvileg folyamatosan kellene 

végezni, a valóságban rendszerint szakaszosan dolgoznak, mégpedig úgy, hogy az oldat egy részletét már 

egyszer használt adszorbenssel kezelik, majd szűrés után az adszorbenst vagy regenerálják, vagy 

megsemmisítik. A szűrletet az előzővel megegyező mennyiségű friss oldószerrel kezelik, 

7.14. ábra - Kétfokozatú ellenáramú adszorpció 

 

ennek eredményeképpen nyerik a végső oldatot és a következő adag friss oldathoz az egyszer használt 

adszorbenst. Több ciklus befejezése után (felfutási periódus) a viszonyok éppen olyanok lesznek, mint a valódi 

folyamatos művelet esetén, az eredményes alkalmazásnak azonban feltétele, hogy az egyes anyagáramok 

mennyisége és koncentrációja az egyes ciklusok folyamán a megfelelő fokozatokban azonos legyen. 
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Kis anyagmennyiségek esetén a feldolgozandó oldat mennyisége az egyes adagokban jelentősen különbözhet. 

Ezen kívül az egyes adagok feldolgozása között hosszabb idő telhet el, emiatt a részben felhasznált adszorbenst 

tárolni kell az egyes fokozatok között. Főként az aktív szén jelentős mértékben károsodhat a tárolás közben 

oxidáció, az adszorptívum polimerizációja vagy egyéb kémiai változás miatt. Ilyen esetekben célszerűbb 

keresztáramot alkalmazni. Az adszorbens szükséglet analitikusan is meghatározható, ha az egyensúlyi görbét 

kielégítő pontossággal le lehet írni algebrai egyenlettel. Gyakran használható itt is a (7.4) Freundlich egyenlet. 

Az utolsó fokozatba rendszerint friss adszorbenst vezetnek be (Xn+1 = 0). Egy jellegzetes ellenáramú kétfokozatú 

kaszkádot a 7.15. ábrán mutatunk be. 

7.15. ábra - Kétfokozatú ellenáramú adszorpció 

 

Anyagmérlege az oldott anyagra 

(7.17)  

Alkalmazva a (7.6) egyenletet az első fokozatból kilépő anyagra 

(7.18)  

A (7.17) és (7.18) egyenletekből 

(7.19)  

A második elméleti fokozat munkavonala, a 7.15. ábrán látható egyenlete 

(7.20)  
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Fejezzük ki a (7.20) egyenletből az SS/FS-t, és tegyük egyenlővé a (7.19) egyenlettel, eredményül kapjuk: 

(7.21)  

A (7.21) egyenlet adott Y0 és Y2 végkoncentrációk esetén megoldható az Y1 közbenső koncentrációra, és ezzel 

kiszámítható SS/FS a (7.19) egyenletből. Az adszorbens-megtakarítás, az egyfokozatú művelethez viszonyítva 

annál nagyobb, minél nagyobb az n értéke. 

3.2. 7.3.2. Folytonos, nem állandósult állapotú, nyugvóréteges 
adszorbció 

Folyamatos érintkeztetésű műveleteknél a fluidum és az adszorbens az egész berendezésben folytonosan 

érintkezik, a fázisok időnkénti szétválasztása nélkül. A művelet elvégezhető szigorúan folytonosan, állandósult 

állapotban. Erre jellemző, hogy a szilárd anyag és a fluidum is áramlik. Mivel a szilárd részecskék folyamatos 

szállítása, amely az állandósult állapotú műveleteknél szükséges, kényelmetlen és viszonylag drága, ezért 

gyakran gazdaságosabb a szétválasztandó fluidumelegyet nyugvó adszorbensrétegen átáramoltatni. Amint 

növekszik az ilyen nyugvó rétegen átáramoltatott fluidum mennyisége, az adszorbensen megkötött oldott anyag 

mennyisége is nő, tehát a viszonyok nem állandósultak. Ez az adszorpciós módszer nagyon elterjedt a 

környezetvédelemben, és egymástól nagyon különböző területeken alkalmazzák. Így a veszélyes és/vagy értékes 

oldószergőzöket nyerhetünk ki levegőből, gázokból, aminek igen nagy szerepe van a levegőtisztaság-védelem 

területén is. Használják ezt az eljárást gázálarcokban a levegő tisztítására, továbbá gázok és folyadékok 

vízmentesítésére, ásványi és növényi olajok derítésére, oldatokból az értékes oldott anyagok feldúsítására és 

még sok más helyen. 

3.2.1. 7.3.2.1. Adszorpciós hullám 

Vizsgáljunk meg egy kétkomponensű gázelegyet vagy kétkomponensű folyadék oldatot, amelynek egyik 

komponense jól adszorbeálódik. A jól adszorbeálódó komponens koncentrációja legyen C0. A fluidumot 

folyamatosan engedjük átfolyni egy viszonylag magas, eredetileg adszorptívumot nem tartalmazó 

adszorbensrétegen. Az adszorbensréteg legfelső része, amely a belépő tömény oldattal érintkezik, az oldott 

anyagot kezdetben gyorsan és erősen megköti, és ami kevés oldott anyag még visszamarad az oldatban, az 

gyakorlatilag teljesen adszorbeálódik a lejjebb elhelyezkedő adszorbensrétegeken. Az adszorbens aljáról távozó 

fluidum gyakorlatilag nem tartalmaz oldott anyagot, amint azt a 7.16 ábrán a C0 helyen láthatjuk. Az 

adszorptívum eloszlását az adszorbensrétegben az ábra felső részén levő vázlaton mutatjuk be. A vízszintes 

vonalak viszonylagos sűrűsége jelenti az adszorptívum relatív koncentrációját. 

Az adszorbens legfelső rétege gyakorlatilag telített, az adszorpció legnagyobb része pedig egy viszonylag rövid 

adszorpciós zónában zajlik le, amelyben az adszorbens koncentrációja gyorsan változik. Mialatt az oldat tovább 

áramlik felülről lefelé, az adszorpciós zóna is felülről lefelé halad, mint egy hullám, és haladási sebessége 

rendszerint sokkal kisebb, mint a fluidum sebessége. Egy későbbi időpontban, amelyet az ábrán a b-vel jelölt 

vázlat mutat, az adszorbens rétegnek körülbelül a fele már telítődött az oldott anyaggal, de a kilépő fluidum Cb 

koncentrációja gyakorlatilag még mindig nulla. A (c) ábrával jelzett időpillanatban az adszorpciós zóna elérte az 

adszorbens oszlop alját, és a kilépő fluidumban az oldott anyag koncentrációja hirtelen mérhető Cc értékre 

ugrott. Azt mondjuk, hogy a rendszer elérte az úgynevezett áttörési pontot. A kilépő fluidum oldott anyag 

tartalma most már gyorsan nő, amíg az adszorpciós zóna áthalad az adszorbens oszlop alján, és a (d)-nél 

ábrázolt időpillanatban már gyakorlatilag elérte a kezdeti C0 koncentrációt. A kilépő fluidum koncentráció 

görbéjének c és d közötti szakaszát áttörési szakasznak nevezzük. Ha az oldatot tovább áramoltatjuk az 

adszorbensen keresztül, a bekövetkező adszorpció már csekély, mert az adszorbens gyakorlatilag teljes 

egészében egyensúlyban van a belépő folyadékkal. 

7.16. ábra - Az adszorpciós hullám 
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Ha ugyanezzel a módszerrel gőzt adszorbeáltatunk egy gázelegyből adiabatikus módon, a felszabaduló 

adszorpciós hő hatására egy hőmérséklethullám halad végig az adszorbens oszlopon, bizonyos mértékig az 

adszorpciós hullámhoz hasonlóan, és az adszorbens hőmérsékletének emelkedése a fluidum kilépési helyén 

gyakran használható az áttörési pont jelzésére. Folyadékok adszorpciója esetén a hőmérséklet emelkedése 

rendszerint kicsi. Az áttörési szakasz alakja és a megjelenéséhez szükséges idő nagymértékben megszabja a 

nyugvó réteges adszorber üzemeltetésének módját. A görbék többnyire S-alakúak, lehetnek meredekebbek vagy 

laposabbak, bizonyos esetekben lehetnek torzultak is. Ha az adszorpciós folyamat végtelenül gyors volna, a 

7.16. ábra alján látható áttörési görbe függőleges egyenes lenne. Az adszorpciós folyamat sebessége és 

mechanizmusa, az adszorpciós egyensúly jellegzetessége, a fluidum áramlási sebessége, a betáplált oldatban az 

oldott anyag koncentrációja és különösen, ha a betáplált fluidum tömény, az adszorbens réteg magassága, mind 

befolyásolják egy adott rendszer áttörési görbéjének alakját. Az áttörési pont egyes esetekben nagyon határozott, 

máskor meg elmosódott. Az áttörési idő általában csökken, ha csökkenjük az adszorbens réteg magasságát, 

növeljük az adszorbens szemcseméretét, növeljük a folyadékáramlási sebességét, és növeljük a betáplált anyag 

töménységét. Van egy kritikus minimális adszorbens rétegmagasság, amelytől kisebb rétegmagasság esetén a 

kilépő fluidum megjelenésétől kezdve hirtelen nő az oldott anyag koncentrációja. Új berendezések 

üzemeltetésekor célszerű az adott rendszer áttörési pontjának és áttörési görbéjének kísérleti meghatározása az 

üzemihez hasonló körülmények között. 

3.2.2. 7.3.2.2. Gőzök adszorpciója 

A nyugvóréteges adszorberek egyik legfontosabb alkalmazása az oldószergőzök levegőbe való kijutásának 

megakadályozása és az értékes oldószergőzök visszanyerése. Oldószerekkel, például alkohollal, acetonnal, szén-

diszulfiddal, benzollal telített szilárd anyagokat az oldószernek levegőáramba való elpárologtatásával szárítanak, 

az oldószergőzt pedig visszanyerik, ha a keletkezett gőz-gáz elegyet aktívszén adszorbensen áramoltatják át. Az 

aktívszeneknek ezekkel a gőzökkel szemben mutatott adszorpciós képessége rendkívül előnyös, úgyhogy a gőz 

kinyerése gyakorlatilag teljes, 99—99,8%-os a híg, 0,5—0,05 tf.% gőzt tartalmazó gázelegyekből is. Így jóval a 

robbanási határ összetétele alatt dolgozhatunk és a környezetet sem szennyezzük. A legtöbb ilyen típusú 

adszorpciós üzemben célszerű az energiaköltségek csökkentésére kis nyomásesésű adszorbensréteggel dolgozni. 

Ezért inkább szemcsés, mint por alakú adszorbenst használnak. Az adszorbensréteg viszonylag alacsony (30— 
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90 cm) és nagy keresztmetszetű. A gázáramlási sebessége 0,25—0,55 m/s körül van. Jellegzetes adszorpciós 

készüléket mutatunk be a 7.17. ábrán. 

7.17. ábra - Adszorber az oldószergőzök visszanyerésére 

 

A gőz-gáz elegyet szükség esetén 30-35 C°-ra hűtik, és eltávolítják belőle azokat a porszemcséket, amelyek az 

adszorbensréteget eltömhetnék. Ha az áttörési görbe meredek, a kilépő levegőt, amely gyakorlatilag gőzmentes, 

ki lehet engedni a szabadba, egészen addig, amíg az áttörési pontot el nem érjük. Ekkor a belépő gőzáramot 

második adszorberbe vezetik, az elsőt pedig regenerálják. Ha az áttörési görbe olyan lapos, hogy az áttörési 

pontban az adszorbens tekintélyes része még nincs telítve adszorptívummal, akkor az első adszorbert sorba 

kapcsolják egy második adszorberrel, és a gázt mindkettőn átáramoltatják, egészen addig, amíg az első 

adszorberben levő adszorbens gyakorlatilag teljesen nem telítődik. Ekkor a belépő gázelegyet a sorba kapcsolt 

második és harmadik adszorberen áramoltatják át, az első adszorbert pedig regenerálják. 

A gáz bevezetésének megszüntetése után az aktívszenet rendszerint kisnyomású vízgőz átfúvatásával 

regenerálják. A gőz átfúvása közben csökken az adszorbens fölött az oldószer gőz parciális nyomása, és a 

vízgőz kondenzációja szolgáltatja a deszorpcióhoz szükséges hőmennyiséget. A kilépő vízgőz-oldószergőz 

elegyet kondenzálják, és ha az oldószer vízben oldhatatlan, dekantálással, ha oldható, rektifikálással nyerik ki a 

keletkezett vizes oldatból. A deszorpció befejezésekor az aktív szén adszorbeált vízzel van telítve. Ezt a vizet az 

oldószergőz-gáz elegy bevezetésekor az oldószergőzök kiszorítják, az adszorpció közben felszabaduló 

hőmennyiség a víznek a levegőbe való elpárologtatósára használódik fel, így az adszorbens hőmérséklete 

alacsony értéken tartható. Ha a nedvesség jelenléte az oldószergőz adszorpcióját zavarja, akkor az oldószergőz 

bevezetése előtt az adszorbenst forró levegővel kiszárítják, majd hideg levegővel lehűtik. 

Nedves gázok víztartalmát aktivált szilikagélen, timföldön vagy bauxiton átáramoltatva lehet eltávolítani. Erre a 

célra közepes magasságú adszorbensoszlopot szoktak használni, főleg ha a gáz nyomása elég nagy, mert az 

előálló nyomásesés ilyenkor csak töredéke az összes nyomásnak. Az adszorbenst tartalmazó oszlopok körülbelül 

10 m magasak. Ilyen esetekben több adszorbenst tartó tálcát kell beszerelni egymástól 1-1,5 m távolságban, 

hogy a nyomásesés hatására az adszorbensréteg kevésbé nyomódjon össze. Miután az adszorbens gyakorlatilag 
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elérte a maximális nedvességtartalmat az adszorbenst hőközléssel regenerálni kell. Ezt úgy oldják meg, hogy az 

adszorbensbe ágyazott csőkígyókon keresztül vízgőzt, vagy forró levegőt áramoltatnak, vagy forró gázt 

fúvatnak a rendszerbe. Gazolin, petróleum és más hasonló folyadékok is vízteleníthetők aktivált timföldön 

átáramoltatva. Az adszorbens túlhevített (230 C°-os) vízgőzzel, majd gőzsugár injektorral előállított vákuum 

alkalmazásával regenerálható. 

3.2.3. 7.3.2.3. Folyadékok adszorpciója, perkolálás 

A folyadékok vízmentesítését nyugvó adszorbensrétegen, ásványolaj termékek, mint kenőolajok, 

transzformátorolajok, valamint növényolajok derítését is rendszerint derítőföldes perkolálással végzik. A 

cukoroldatokat csontszenes perkolálással hamumentesítik és színtelenítik. Ezen kívül még sok folyadékkal 

végzett műveletben használják ezt a félfolyamatos módszert. Ebben a műveletben az adszorbensréteget szűrőnek 

nevezik. Az adszorbenst domború vagy kónikus fenekű, állóhengeres tartályban helyezik el, a tartály átmérője 

eléri a 5 m-t, magassága pedig a 10 m-t. Derítőföld esetén az adszorbens réteg 50 tonna adszorbenst is 

tartalmazhat. A szemcsés adszorbenst szita vagy lyuggatott lemezzel alátámasztott szövet tartja. A folyadék 

rendszerint felülről lefelé áramlik a nehézségi erő vagy felülről alkalmazott nyomás hatására. A művelet 

kezdetén a folyadékot egy ideig állni hagyják az abszorbensen, hogy a folyadék kiszoríthassa az adszorbens 

részecskéi közül a levegőt a perkolálás megkezdése előtt. Színtelenítő műveleteknél az első kilépő folyadékban 

a szennyezés koncentrációja az előírtnál rendszerint sokkal kisebb, az áttörési görbe pedig többnyire lapos. Ezért 

úgy szoktak eljárni, hogy a kilépő folyadékot a szűrő alatt gyűjtőtartályban addig gyűjtik, amíg az összegyűlt 

folyadék eléri a maximálisan megengedett szennyezéstartalmat. Ez alatt az idő alatt az adszorbens a lehető 

legnagyobb mértékben telítődik az adszorptívummal. Ha az adszorbens reaktiválásra szorul, a folyadék 

áramlását megszüntetik, és a szűrön levő folyadékot leengedik. Ezután az adszorbens megfelelő oldószerrel 

kimosható, például cukorfinomító szűrök esetén vízzel, ásványolajtermékek esetén benzinnel. Szükség esetén 

ezután az oldószert vízgőzzel való átfúvatással eltávolítják, majd az adszorbenst a szűrőből kiszedik. Az 

adszorbens minőségétől függően hevítéssel vagy más alkalmas eljárással reaktiválják. 

3.2.4. 7.3.2.4. Ipari kromatográfia. 

Vizsgáljunk most egy olyan oldatot, amely két oldott anyagot tartalmaz, és ezt a két anyagot akarjuk 

szétválasztani. Ha ennek az oldatnak egy kis részletével egy megfelelő adszorbenssel töltött magas adszorbens 

oszlopot perkolálunk, mindkét oldott anyag adszorbeálódik az oszlop tetején, az oszlop alsóbb rétegei pedig 

gyakorlatilag adszorptívummentesek maradnak. Az oszlopból kilépő oldat gyakorlatilag egyik oldott anyagot 

sem tartalmazza. Ha most friss oldószerrel, (eluenssel) akár az eredeti oldat oldószerével, akár más alkalmas 

folyadékkal perkoláljuk az adszorbenst, a gyengébben adszorbeálódott oldott anyag deszorbeálódik az oszlop 

legfelső rétegéből. Az alsó rétegekben elhelyezkedő, még telítetlen adszorbensen azonban ismét megkötődik. A 

két eredeti anyag tehát szétvált két adszorpciós sávra, és külön-külön visszanyerhető, ha az anyagokat az eredeti 

friss oldószerrel vagy alkalmas eluenssel egymás után kimossuk az oszlopból. Ezt a módszert igen jelentős 

analitikai eljáráson kívül fontos ipari műveletekben is alkalmazzák. 

A nyugvó adszorbens üzemeltetésénél a gyakorlatban rendszerint nem vezetik egyensúlyig a telítődést. 

Többnyire a leválasztandó komponensnek az adszorbensréteg felett mérhető minimális koncentrációját, az 

úgynevezett áttörési pontot írják elő az adott technológiánál, a hozzá tartozó úgynevezett dinamikus 

telítettséggel, ami értelemszerűen kisebb, mint az izotermával kifejezhető egyensúlyi telítettség. A dinamikus 

telítettség értékéhez ismerni kell az adszorpció sebességét. Az adszorbens rétegben a telítődés mindig egy 

úgynevezett zónában következik be. A zóna elején az elnyelendő komponens koncentrációja megegyezik a 

kezdeti koncentrációval, a zóna végén a koncentrációja zérus. Az adszorpció során ez az anyagátbocsátási zóna, 

más néven működő réteg vagy adszorpciós front elmozdul. Ez a zóna végül is időben az egész rétegen 

végighalad. Az adszorpciós idő befejeződik, azaz a réteg védőhatása megszűnik, amikor a réteg végén mérhető 

koncentrációban megjelenik az elnyelendő komponens koncentrációja. Ezt nevezzük a réteg áttörésének. 

Azoknál az adszorbens-adszorptívum rendszereknél, amelyekre felülről nézve konvex izoterma a jellemző, az 

adszorpciós zóna önmagával párhuzamosan mozdul el, a kialakult frontnak az úgynevezett zónavándorlási 

sebessége (v) tehát állandó. Az állandó előrehaladási sebesség a tömegmérlegből számítható 

(7.22)  

ahol vv az anyagáram valódi sebessége, ε a réteg szabadtérfogat tényezője és c* a c0 kezdeti koncentrációhoz 

tartozó egyensúlyi koncentráció. A folyamat megkezdése előtt rendszerint tapasztalati adatokra kell 

támaszkodni. Ha ezek hiányoznak, akkor kísérletekkel kell meghatározni a telítődési viszonyokat, így az 
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egyensúlyt kifejező izotermát, a réteg porozitását és az áramlási sebességet, amely különböző megfontolások 

miatt ritkán nagyobb 0,3 m/s-nál. Különösen igaz a kísérletezésre vonatkozó megállapítás, ha egyidejűleg több 

komponens adszorbeálódik, és csere adszorpció következik be. A csere adszorpció egyúttal a deszorpcióra is 

technológiai lehetőséget ad, amikor a jobban kötődő anyaggal kiűzik a gyengébben kötött komponenst. Ezen az 

elven alapszik a gyakorlatban elterjedt vízgőzös deszorpció, amikor az adszorbensen megkötött szerves 

oldószereket 105-110˚C-ú vízgőzzel nyerik vissza. 

Nyugvóréteges adszorberek üzemeltetéséhez, valamint az adszorpciós ciklusok hosszának meghatározásához 

ismerni kell az áttörési pontban az egyensúlytól való eltérést. Ehhez viszont tudni kell az áttörési pont eléréséhez 

szükséges időt és az áttörési görbe alakját. Vezessük be az alábbi egyszerűsítéseket, az adszorpció híg 

oldatokból történik, az egyensúlyi adszorpciós izoterma az oldatkoncentrációt ábrázoló tengely felé homorú, az 

adszorpciós zóna magassága az oszlopon való végighaladása közben állandó, és az adszorbens oszlop 

magassága az adszorpciós zóna magasságának többszöröse. Sok ipari alkalmazás eleget tesz ezeknek a 

feltételeknek. Itt a tárgyalás során folyadék elegyekről lesz szó, de az elmélet gáz elegyekre szintén érvényes. 

Vizsgáljuk meg a 7.18 ábrán látható idealizált áttörési görbét. 

7.18. ábra - Idealizált áttörési görbe 

 

Ezt úgy nyerjük, hogy G (kg/s) tömegárammal, Y0 (kg kivonandó anyag/kg vivő folyadék) kezdeti koncentrációjú 

folyadék áramlik egy adszorbensrétegen át. Az oldott anyagot nem tartalmazó kiáramló folyadék W (kg) 

mennyisége egy adott időintervallum elteltéig, a berendezés egységnyi keresztmetszetére számítva. Miután 

megjelent az oldott anyag a kiáramló folyadékban, a koncentrációja gyorsan növekszik nulláról a kezdeti 

koncentrációt megközelítő értékre. Önkényesen kiválasztunk egy YB értéket, ez lesz az áttörési ponthoz tartozó 

koncentráció, valamint egy Y0-hoz közeli YE értéket, és az adszorbenst gyakorlatilag telítettnek tekintjük, ha a 

kilépő folyadék koncentrációja eléri ezt az értéket. Vizsgáljuk meg az áttörés pillanatáig átáramlott folyadék 

mennyiségét jelölő WB értékét valamint a görbe alakját WB és WE között. A szilárd rétegen áthaladó folyadék 

mennyisége az áttörés pillanatától a kimerülési pontig W0=WE-WB. Az adszorpciós zóna Za állandó magassága 

az adszorbens oszlopnak azt a részét jelöli, amelyben a koncentráció időről időre YB-ről YE-re változik. Jelölje ta 

azt az időt, amely alatt az adszorpciós zóna kialakulása után Za távolsággal lefelé vándorol. 

(7.23)  
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Jelölje tE azt az időtartamot, amely a folyamat kezdetétől addig az időpontig tart, amíg az adszorbtívum eléri az 

adszorbens réteg alját, akkor 

(7.24)  

Ez az időtartam az adszorbens működési ideje. Ha az adszorbensréteg magassága Z (m) és tF az adszorpciós 

zóna kialakulásához szükséges idő, akkor 

(7.25)  

Az adszorpciós zónában az áttörési ponttól a telítési (kimerülési) pontig a folyadékból eltávolított oldott anyag 

mennyisége U (kg), az adszorbens egységnyi keresztmetszetére vonatkoztatva. Ez az anyagmennyiség a 7.18. 

ábrán a vonalkázott terület, és ennek értéke 

(7.26)  

Ha az adszorpciós zónában levő összes adszorbens teljesen telítve lenne, akkor az adszorpciós zónában a 

megkötött oldott anyag mennyisége Y0Wa (kg) oldott anyag a berendezés 1 m2-re. Tehát az áttörési pontnál, 

amikor az adszorpciós zóna még az oszlopban van, a zóna adszorbensének telítettségi foka, illetve a zóna 

adszorpciós képessége 

(7.27)  

Ha f = 0, tehát a zónában levő adszorbens gyakorlatilag telített, akkor az adszorbensréteg tetején a zóna 

kialakulásához szükséges tF idő egyenlő azzal a ta idővel, amely alatt az adszorpciós zóna a saját Za 

magasságával azonos utat lefelé megtesz. Másrészt viszont, ha f = 1,0, vagyis az adszorpciós zónában levő 

adszorbens gyakorlatilag nem tartalmaz oldott anyagot, akkor a zóna kialakulásához szükséges idő nagyon 

rövid, gyakorlatilag nulla. Ezeket a határfeltételeket a következő egyenlet írja le: 

(7.28)  

A (7.26) és (7.28) egyenletekből következik 

(7.29)  

A Z (m) magas és egységnyi keresztmetszetű adszorpciós oszlop ZρS (kg) adszorbenst tartalmaz, ahol ρS az 

adszorbens töltet látszólagos sűrűsége. Ha az egész adszorbens mennyiség egyensúlyban van, tehát az 

adszorbens teljesen telített, és az adszorptívum koncentráció eléri az XT (kg adszorptívum/kg adszorbens) értéket, 

akkor az adszorptívum tömege ZρSXT (kg). Az áttörési pontban a Za magasságú adszorpciós zóna még az oszlop 

belsejében, az oszlop alján van. Az oszlop többi része, Z - Za (m) magasságban teljesen telítve van. Az áttörési 

pontban tehát az adszorbeált oldott anyag mennyisége (Z-Z0)ρSXT+ZaρSfXT (kg) . Az áttörési pontban az oszlop 

telítettségének mértéke tehát 

(7.30)  
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A nyugvó adszorbensrétegben az adszorpciós zóna halad lefelé a szilárd anyagban. Képzeljük el e helyett, hogy 

a szilárd anyag mozog fölfelé az oszlopban a fluidummal ellenáramban olyan sebességgel, hogy az adszorpciós 

zóna helyben marad az oszlopban, amint a 7.19. ábra mutatja. 

7.19. ábra - Egykomponensű, folyamatos ellenáramú adszorpció 

 

Itt azt láthatjuk, hogy az oszlop tetején kilépő adszorbens egyensúlyban van a belépő gázzal, a kilépő gázból 

pedig az összes oldott anyagot sikerült kinyerni. Ehhez végtelen magas oszlopra lenne szükség, de mi 

elsősorban az adszorpciós zóna határain uralkodó koncentrációkat kívánjuk vizsgálni. A munkavonal egyenlete 

az egész oszlopra 

(7.31)  

vagy 

(7.32)  

Mivel a munkavonal a 7.19b ábra origóján megy keresztül, az oszlop bármely keresztmetszetében az oldott 

anyag Y koncentrációja az oldatban és X koncentrációja az adszorbensen a következőképpen függ össze 

(7.33)  

A differenciális dZ magasságú oszloprészben az adszorpció sebessége 

(7.34)  

Az adszorpciós zóna átviteli egységszáma, ÁESz száma 

(7.35)  
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ahol ÁESz az átbocsátási egységek száma az adszorpciós zónában, és az ÁEM az átadási egységmagasság, KY a 

teljes anyagátadási tényező, és ap az adszorbens fajlagos felülete. Bármely Za-nál kisebb Z értékre, feltéve ha 

ÁEM értéke nem függ a koncentrációtól. 

(7.36)  

A (7.36) egyenlet segítségével, az integrálok értékének grafikus meghatározása után megrajzolható az áttörési 

görbe. 

A levezetés elején felsorolt megszorításokon kívül az elmélet érvényességét nagymértékben befolyásolja, hogy 

KYap vagy ÁEM mennyire független a koncentrációk értékétől az adszorpciós zónában. Ez természetesen attól 

függ, hogy a fluidumban és a pórusokban viszonylag mennyire állandók az ellenállások az anyagátvitellel 

szemben. 

4. 7.4. Ioncsere 

Az ioncsere művelete során egy vagy több komponens szelektív megkötése megy végbe valamilyen oldatból 

ionitok segítségével. Az ioncserélő műveletek tulajdonképpen cserebomlással járó kémiai reakciók egy oldott 

elektrolit és egy másik, az oldattal érintkező oldhatatlan elektrolit (ionit) között. Ezeknek a reakcióknak a 

mechanizmusa és kivitelezése hasonló az adszorpcióhoz, így a műszaki szempontból az ioncsere egyszerűen az 

adszorpció egy speciális esetének is tekinthető. 

4.1. 7.4.1. Ioncserélők 

Az ioncserét az úgynevezett ionitokkal végezzük, amelyek vízben és közönséges oldószerekben gyakorlatilag 

oldhatatlanok. Mozgékony ionjaik az elektrolit oldat mozgékony ionjaival ekvivalens mennyiségben, azonos 

töltéssel cserélnek helyet. Az ionitok legtöbbször szemcsék, amelyek pozitív vagy negatív töltésű ionos 

csoportokat tartalmaznak, és az ezekhez csatlakozó, szabadon mozgó ellenionjaikat képesek más, hasonló 

töltésű ionokkal kicserélni. Az ionitok lehetnek természetes vagy szintetikus, szervetlen, illetve szerves 

anyagok. A természetes ionitokhoz tartoznak például az ásványi zeolitok, a talajkolloidok, vagy az ásványi 

szenek. A szintetikus ionitokhoz tartoznak a molekulasziták (szabályos kristályszerkezetű zeolitok), az 

ioncserélő gyanták, egyéb aktivált ásványok és szerves anyagok. A természetes vagy mesterséges szilikátok, a 

zeolilok, például a Na2O•Al2O3•4SiO2 •2H2O összetételű ásvány. Egy olyan oldat pozitív töltésű ionjai 

(kationjai), amelyek bediffundálnak az ásvány pórusaiba, kicserélődnek az ásvány Na+-ionjaival, ezért az ilyen 

ásványokat kationcserélőknek nevezzük. Például 

(7.37)  

ahol R jelenti a zeolit maradékát. Ilyen módon a keménységet okozó Ca2+-ionokat tartalmazó víz zeoliton 

átáramoltatva lágyabb lesz, mivel a Na+-ionokkal kicserélik az oldatban levő Ca2+-ionokat. A Ca2+-ionok 

megkötődnek a szilárd anyagban. A reakció megfordítható, és a Ca2+-ionokkal telítődött zeolit sóoldattal 

regenerálható: 

(7.38)  

A szénzeolitok például lignitnek különböző reagensekkel, így füstölgő kénsavval való kezelése útján készültek. 

Az ilyen ioncserélők sóoldat helyett savval regenerálhatók hidrogéntartalmú, HR alakká. Így egy Ca(HCO3)2 

oldat a Ca2+-ionok lecserélése után H2 CO3-at tartalmaz és mivel a szénsav könnyen eltávolítható, ilyen módon 

csökkenthető a víz keménysége. Az ioncserélőket kezdetben vízlágyítási problémák megoldására használták. A 

szintetikus ioncserélő műgyanták, például szulfon-, karboxil- vagy fenol csoportot tartalmazó szintetikus 

oldhatatlan polimer gyanták úgy foghatók fel, mint rendkívül nagy anionból és kicserélhető kationból álló 

vegyületek. Ezekkel lehetségesek a 
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(7.39)  

típusú ioncserélő műveletek. Különböző kationok különböző erősséggel kötődnek meg a gyantán. Például 

gyantán megkötött Na+-ionok kicserélhetők más kationokkal vagy H+-ionokkal, egészen úgy, mint ahogy egy 

közönséges adszorbensen adszorbeált oldott anyag kicserélhető valamilyen más oldott anyaggal. Hasonlóképpen 

amino-csoportokból és anionokból álló szintetikus, oldhatatlan polimer gyanták felhasználhatók az oldatok 

anionjainak kicserélésére. Ennek mechanizmusa bonyolultabb, de a jelen tárgyalásmód szempontjából egyszerű 

ioncserének tekinthetjük. így például 

(7.40)  

ahol az -RNH3 a gyanta nem cserélhető kationcsoportját jelenti. Ezek a gyanták nátrium-karbonát vagy nátrium-

hidroxiddal regenerálhatók. 

A reakció megfordítható, az egyenlőségjel helyett a kettős nyíl írása lenne a precíz jelölés. A legkülönbözőbb 

ioncserélő tulajdonságú műgyanták szerezhetők be granulált vagy gyöngy alakban. Az egyes gyöngyök gyakran 

megközelítik a tökéletes gömb alakot. 

4.2. 7.4.2. Ioncserélők alkalmazása 

Az adszorpciós módszereket mind alkalmazzák az ioncserénél is. Így oldatok feldolgozására alkalmaznak 

szakaszos vagy fokozatos eljárásokat, félfolyamatos vagy nyugvóréteges műveleteket, és folytonos ellenáramú 

műveletet is. Leggyakoribb a nyugvóréteges perkoláció. A már előbb említett vízlágyításon kívül a víz teljes 

ionmentesítése is elvégezhető úgy, hogy előbb egy kationcserélőn, majd anioncserélőn perkolálunk. Ha azonos 

mennyiségű erős kationcserélő és erős anioncserélő keverékéből készült ágyat használunk, az ionmentesítés 

semleges PH mellett is elvégezhető. Az ilyen kevertágyas ioncserélőket regenerálás előtt részecskenagyság és 

sűrűség szerint szétválasztják a két eredeti gyantára, és ezeket külön-külön regenerálják. Az ioncserélőket híg 

hulladékoldatok kezelésére és töményítésére is használják. 

4.3. 7.4.3. Egyensúlyok 

Valamely ion egyensúlyi megoszlása az ioncserélő és az oldat között ugyanúgy írható le grafikusan 

izotermákkal, mint az adszorpció. Különböző empirikus egyenletek, így például a Freundlich egyenlet, 

esetenként alkalmazhatók ezekre az izotermákra. A tömeghatás törvényét alkalmazva a kicserélődési reakcióra, 

így például a 

(7.41)  

tömeghatás törvénye. 

(7.42)  

ahol a szögletes zárójel az egyensúlyi koncentrációt jelenti. A K a relatív adszorptivitás kifejezése, jelen esetben 

a Na+ -ionok és a H+ -ionok relatív adszorptivitása. Mivel a szilárd fázis az ioncsere alatt semleges, írhatjuk, 

hogy 

(7.43)  

Az egyenletben c0 a Na+ -ionok és a H+ -ionok ionkoncentrációk összege az oldatban, a művelet megkezdésekor, 

ami az összes ionkoncentrációt jelenti a rendszerben minden időpillanatban. A c* az ioncsere után az egyensúlyi 

Na+ -ion koncentráció, X a Na+ -ion koncentráció a szilárd fázisban, X0 a Na+ -ion koncentrációja a szilárd 

fázisban, amennyiben az összes H+ -ion kicserélődne Na+ ionokra. Valamennyi koncentrációt egységnyi 

térfogatra vagy tömegre vonatkoztatott egyenértéktömeggel fejezzük ki. 
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4.4. 7.4.4. Ioncsere sebessége 

Az ioncsere sebessége hasonlóan az adszorpció sebességéhez, az alábbi folyamatok sebességétől függ. (1) Az 

ionok diffúziója az oldat belsejéből valamelyik ioncserélő részecske külső felületéhez. (2) Az ionok diffúziója a 

szilárd anyagban az ioncserélés helyére. (3) Az ionok kicserélődése. (4) A kicserélt ionok diffúziója a szilárd 

anyag felületére. (5) A kicserélt ionok diffúziója a szilárd részecskék felületéről az oldat belsejébe. 

Természetesen az ioncserélés sebességét a leglassúbb részfolyamat sebessége határozza meg. Bizonyos 

esetekben a (3) pontban említett kicserélődési reakció a folyamat sebességét meghatározó tényező, más 

esetekben a reakció sebessége nagy, a diffúzió sebességéhez viszonyítva. A diffúzió sebességét a szilárd illetve 

a folyadékfázison keresztül történő ekvimolekuláris szembe diffúzió anyagátadási együtthatóval lehet leírni. 

Bizonyos esetekben a folyamat sebességét meghatározó tényező a folyadékfázisú diffúzióval szemben kifejtett 

ellenállás. Abban az esetben, ha a kicserélődési reakció az anyagátadási sebességhez gyors, akkor az 

adszorbereknél megismert módszereket közvetlenül alkalmazhatjuk az ioncserés műveletekre. 
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