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Jelmagyarázat 
 

A   A membrán aktív felülete                [m2] 

a,b,c  Konstansok        - 

C  A betáplálás koncentrációja      [mol/dm3]                            

CB   A tömbfázis koncentrációja      [mol/dm3] 

CG  A gélréteg koncentrációja      [mol/dm3] 

CM   A membrán felületén az oldott anyag koncentrációja  [mol/dm3] 

CP   A permeátum koncentrációja     [mol/dm3] 

CR  A retentátum koncentrációja     [mol/dm3] 
m
BC    A „B” ion koncentrációja a membránfázisban   [mol/dm3] 
m
XC    A membrán töltése       [mol/dm3] 

d   A membrán-cső belső átmérője     [m] 

de    A modul jellemző átmérője      [m] 

D   Diffúziós tényező      [m2/s] 

f  A súrlódási tényező       [(J/mol)(s/cm2)] 

fi   Sűrítési arány                 [m3/m3] 

F  A Faraday állandó                   [C/mol] 

J   Fluxus, a membrán áteresztőképessége    [m3/(m2.h)] 

J*  A kritikus fluxus       [m3/(m2.h)] 

Jd  A diffúziós fluxus      [(mol/cm2)/s] 

Jp    A permeátum fluxusa      [m3/(m2.h)] 

JW   Az ionmentes víz fluxusa     [m3/(m2.s)] 

k   Az anyagátadási tényező     [m/s] 

K  A megoszlási tényező a membrán és az oldat között  - 

Kh   Kihozatal       [%] 

Km   A membrán permeabilitása      [m/(kPa.s)] 

m  Az elválasztási faktor        - 

n   Az elválasztási tényező      - 

p     Az elegy össznyomása     [bar] 

P  Az oldott anyag permeabilitása    [m3/(m2.h)] 

QR   Recirkulációs térfogatáram      [dm3/h, m3/s] 
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rs  Az oldott anyag sugara     [nm] 

rp  A pórus sugara      [nm] 

R  A gázállandó                 [J/(mol.K)] 

Ri   A membrán visszatartás      [%] 

RG   A gélréteg ellenállása      [Pa.s/m] 

RH   A határréteg ellenállása     [Pa.s/m] 

RM   A membrán ellenállása      [Pa.s/m] 

RP   A polarizációs réteg ellenállása    [Pa.s/m] 

Re   Áramlási Reynolds-szám      - 

S   Az áteresztési együttható     [%] 

Sc   Schmidt-szám           - 

Sh   Sherwood-szám        - 

t   Idő         [h, s] 

T  Hőmérséklet       [°C, K] 

Tr  Az ionáteresztés      [%] 

Vp  A permeátum teljes térfogata     [dm3, m3] 

VF   A betáplált elegy térfogata      [m3] 

VR   A retentátum térfogata     [m3] 
.
pV   A permeátum  térfogatárama     [m3/h] 

.
RV   A retentátum térfogatárama     [m3/h] 

 x  Diffúziós úthossz       [m] 

 z  Az ion töltése          - 

 zA    Az „A” ion töltése      - 

 zB  A „B” ion töltése      - 

 β   A koncentráció-polarizáció mértéke       - 

 δ   A hidrodinamikai határréteg vastagsága   [m] 

 σ  Reflexiós koefficiens         - 

 μ   Az ion mobilitása       [(cm/s)(V/cm)] 

 η   Dinamikai viszkozitás      [Pa.s] 

 Δp  Transzmembrán nyomás különbség     [Pa, bar] 

 Δπ   Az ozmózisnyomás-különbség     [kPa] 
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1. Bevezetés 

 

Napjainkban az iparban egyre nagyobb teret nyernek a membránműveletek 

kiemelkedő szétválasztó képességük és kis energia-felhasználásuk miatt. 

Ezek széles körű alkalmazása az élelmiszeripar egyes területein (tejipar, borászat, 

gyümölcslégyártás, víz- és szennyvízkezelés, stb.) már több évtizedes múltra tekint vissza. 

A membránműveletek legfontosabb csoportjai a Mikroszűrés (MF), Ultraszűrés (UF), 

Nanoszűrés (NF) és a Fordított ozmózis (RO). 

A nanoszűrést (NF) gyakran kis nyomású reverz-ozmózisnak is nevezik az alkalmazott kis 

műveleti nyomás miatt, az NF membránt pedig néha vízlágyító membránként említik, mert 

jellemzője, hogy jobban visszatartja a többértékű ionokat, mint az egyértékűeket. 

Az irodalom alapján elmondható, hogy a nanoszűrés „fiatal” ága a membránszűrésnek, 

hiszen a nyolcvanas évek végén említette ERIKSSON [1988], hogy egy érdekes, általa 

néha hibrid membránnak nevezett felületet találtak, amely többértékű ionok visszatartására 

alkalmas, és mind az ultra-, mind a fordított ozmózisos szűrésre hasonlít. 

A ma kereskedelmi forgalomban levő NF-membránok anyaga főként kompozit összetételű, 

leggyakrabban poliamid aktív réteg poliszulfon hordozón. A poliamid rétegből fakadóan a 

membránok több-kevesebb felületi töltéssel rendelkeznek és ez a töltés a közeg pH-jával 

befolyásolható. Az NF-membránok nemcsak molekulaméret szerint szelektívek, hanem 

ionos vagy ionizálható töltésük is befolyásolja az elválasztás hatásfokát. 
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2. Célkitűzések 
 

A nanoszűrést, mint elválasztási technológiát széleskörűen alkalmazzák a 

gazdaságban a környezetvédelemben és más területen. Ugyanakkor kevés és hiányos 

információ áll rendelkezésre sokkomponensű, különböző töltésszámú ionokat tartalmazó 

oldatok viselkedésére nanoszűréssel végzett elválasztások során. Ez az információ 

különösen hiányos a különböző töltésszámú és méretű kísérő ionok elválasztásara 

gyakorolt hatás területén. Ezért kutatómunkám során döntően az elválasztásra kerülő iont 

kísérő ionos komponensek hatását vizsgáltam nanoszűrő membránokon sokkomponensű 

vizes oldatokban.  

A kereskedelmi forgalomban kapható NF-membránok segítségével kívántam 

megvizsgálni: 

1. a különböző töltésszámú ellenionok hatását az egyes anionok és az egyes kationok 

áteresztésére,  

2. a hidratált kísérő kation átmérőjének hatását az anion áteresztésére, 

3. az ion áteresztése és a permeátum fluxusa közötti összefüggést,  

4. a vizsgált oldat koncentrációjának hatását az egyes ionok áteresztésére,  

5. kis mennyiségű kvaterner ammónium-só adalék esetén hogyan változik az egyes 

kationok és anionok áteresztésének változását, hatását az elválaszthatóságra, 

6. a nagy szerves kationt tartalmazó oldatok készítésétől eltelt idő hatását a vizsgált 

anion áteresztésére,  

7. a többlépcsős ismételt elválasztás hatását az egyes anionok elválaszthatóságára, 

8. a nátrium-klorid és magnézium-szulfát, valamint a nátrium-szulfát és magnézium-

klorid rendszerek fenti effektusokon alapuló elválaszthatóságát. 
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3. Irodalmi áttekintés 
 

3.1. A membránműveletek alapjai 
 

        A membrán az 1985-ben nemzetközileg elfogadott definíció és nómenklatúra szerint 

permszelektív gát két fázis között. Ez egyrészt azt jelenti, hogy a membrán egyszerre 

permeábilis, vagyis átjárható (bizonyos komponensek képesek átjutni rajta), és szelektív, 

vagyis szeparációra is alkalmas. Másrészt mindenképpen akadályt, ellenállást jelent a 

transzport lejátszódásánál. 

A mérnöki területeken a membrán technológiai fogalom. Olyan technológiai válaszfalat 

jelöl, amely szelektív áteresztő képességénél fogva a feldolgozandó anyagok 

alkotórészeinek szétválasztását többnyire kémiai átalakulás nélkül teszi lehetővé. 

A membrános műveleteket a szeparáció mechanizmusa szerint csoportosíthatjuk. Az egyik 

legfontosabb és legelterjedtebb csoport az ún. nyomáskülönbségen alapuló membrános 

technika (ide tartozik a mikroszűrés, ultraszűrés, nanoszűrés és fordított ozmózis, 

amelyeket összefoglaló néven membránszűrésként emlegetnek), ahol a szűrés elvén 

valósul meg a szeparáció. A szeparáció hajtóereje lehet még a koncentrációkülönbség (pl. 

dialízis vagy pervaporáció esetén), az elektromos potenciálkülönbség (elektrodialízis) és a 

hőmérsékletkülönbség (membrán desztilláció) is. 

A membránok különböző szétválasztásoknál használhatók. A különböző típusú és 

halmazállapotú elegyek szétválasztására különböző membránműveletek alkalmazhatók.  

A legfontosabb membránszeparációs műveleteket és jelentősebb alkalmazásaikat az 1. 

táblázatban foglaltam össze [GRANKOPLIS 1993], [KOROS 1995], [MOHR 1989], 

[NOBLE 1995], [ RENNER 1991], [SCOTT 1995]. 
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1. táblázat A legfontosabb membránszeparációs műveletek 
Művelet Membrántípus Hajtóerő Mechanizmus Alkalmazási terület 

Mikroszűrés 

(MF) 

Szimmetrikus 

mikropórusos, 

0,1…10 μm 

Hidrosztatikus 

nyomáskülönbség, 

10…500 KPa 

Szűrési 

mechanizmus 

Steril szűrés 

Ultraszűrés 

(UF) 

Aszimmetrikus 

mikropórusos, 

5…500 nm 

Hidrosztatikus 

nyomáskülönbség, 

0,1…1 MPa 

Szűrési 

mechanizmus 

Makromolekulák 

elválasztása oldatban 

Nanoszűrés 

(NF) 

Aszimmetrikus 

bőr típusú, 

1…10 nm 

Hidrosztatikus 

nyomáskülönbség, 

0,6…4 MPa 

Szűrési 

mechanizmus 

Sűrítés, 

betöményítés 

Fordított 

ozmózis 

(RO) 

Aszimmetrikus 

bőr típusú 

Hidrosztatikus 

nyomáskülönbség, 

2…10 MPa 

Oldódás és diffúzió Sók, mikrorészecskék 

elválasztása oldatban 

Dialízis Szimmetrikus 

mikropórusos, 

0,01…1 μm 

Koncentráció-

gradiens 

Diffúzió 

konvekciómentes 

közegben 

Sók és kisméretű 

molekulák elválasztása 

makromolekuláktól 

Elektrodialízis Kation- és 

anioncserélő 

membrán 

Elektromos potenciál-

gradiens 

Töltéssel rendelkező 

részecskék (ionok) 

vándorlása 

Ionos  oldatok 

sómentesítése 

Gázpermeáció 

(GP) 

Aszimmetrikus 

homogén polimer 

membrán 

Hidrosztatikus 

nyomás- és kon-

centrációgradiens 

Oldódás és diffúzió Gázelegyek 

elválasztása 

Pervaporáció 

(PV) 

Aszimmetrikus 

homogén polimer 

membrán 

Gőznyomás-gradiens 

(nyomás és hő-

mérséklet) 

Oldódás és diffúzió Azeotróp elegyek 

elválasztása 

Membrán-

desztilláció 

Szimmetrikus 

hidrofób pórusos 

membrán 

Gőznyomás-gradiens 

 

Gőznyomás-

különbség 

Vizes oldatok 

sómentesítése 

Folyadék-

membránokon 

alapuló 

eljárások 

Folyadékmembrán Koncentráció-

gradiens 

Oldódás és diffúzió 

a folyadékfilmben 

Fémionok szelektív 

eltávolítása, 

gázszeparáció 

 

A membránműveletek körébe tartozó membránszűrés hajtóereje a membrán két oldala 

között kialakított nyomáskülönbség. BILSTAD [1997] a membránszűrőket az elválasztási 

méret szerint az alábbiak szerint rendszerezi:  

fordított ozmózis (0,1-1 nm), ultraszűrő (1-100 nm) és mikroszűrő (100-1000 nm). 
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Két évvel később MADENI [1999] csoportosítási rendszere ettől jelentősen eltér:  

fordított ozmózis nem jellemezhető elválasztási mérettel, nanoszűrés ( 2-5 nm), ultraszűrés 

(5-20 nm) és mikroszűrés (20-1000 nm). 

 

3.2. Membránszűrések 
 

        A művelet lényegét jelentő membrán (latin eredetű szó, jelentése hártya, héj), olyan 

válaszfal, amely szelektív áteresztő képességénél fogva az agyagok szétválasztását 

többnyire kémiai átalakulás nélkül teszi lehetővé. Az Európai Membrántudományi és 

Technológiai Társaság (ESMST) terminológiája szerint: a membrán közbenső fázisként 

szolgál két fázis elválasztásakor és/vagy aktív, vagy passzív válaszfalként résztvevője a 

vele érintkezésben lévő fázisok közötti anyagátvitelnek. A membránoknak a két 

legjellemzőbb tulajdonsága a permeabilitás (áteresztőképesség) és a szelektivitás [FONYÓ 

et al. 1998]. 

A nyomáskülönbségen alapuló membrános technikák alkalmazása során a nagyobb 

molekulatömegű komponensek szeparációjánál kisebb, míg a kisebb méretű molekulák 

esetén egyre nagyobb nyomást kell alkalmazni. Nagyobb molekulatömegű vegyületek 

szeparálására ma már rutinszerűen alkalmazzák a mikroszűrést és az ultraszűrést, például a 

tejiparban a sajtgyártásnál, vagy a söriparban az élesztők kiszűrésére. E technikák 

kivitelezése egyszerűnek tűnik, hiszen nyilvánvaló, hogy a kisebb méretű molekulákhoz 

kisebb pórusméretű membránt kell alkalmazni, ami nagyobb legyőzendő ellenállást jelent. 

De ahogy a komponensek mérete csökken, komplikációk léphetnek fel többek között az 

ozmózis jelensége miatt. A tengervíz sótalanításánál például már meglehetősen nagy 

nyomást (60–100 bar) kell alkalmazni, ha édesvizet akarunk előállítani, hiszen a tengervíz 

ozmózisnyomása 25 bar! Ráadásul az alkalmazható membrán ellenállását is le kell győzni. 

Mégis, a vízszegény, sivatagos területeken sokszor ez az egyetlen hatékony ivóvíz-

előállítási technika.  
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3.2.1. Mikroszűrés (MF) 
 

        A mikroszűrő membránnal a lebegő szennyeződéseket, ill. a mikroorganizmusok 

közül a baktériumokat és gombákat lehet eltávolítani. A kiszűrendő komponensek nem 

oldott állapotban vannak jelen, hanem lebegő részecskék, szuszpenzió vagy emulzió 

formájában. A pórusméret itt a legnagyobb (0,1-1 μm), a membrán ellenállása a legkisebb, 

így az alkalmazandó nyomás is a legkisebb (1-3 bar).  

A mikroszűrő membrán elsősorban az iparban alkalmazott nyersvizek minőségének 

nagymértékű ingadozásakor a zavarosság megszüntetésére, azaz a 0,1 NTU 

(nefelometrikus zavarossági egység) szint alá csökkentésére hivatott [OLIVERI et al. 

1991]. A tangenciális és a keresztáramú szűrési mód is elterjedt, egyaránt alkalmazható 

szakaszos és folyamatos üzemmódban is. A mikroszűrésnek előtisztító szerepe van 

ultraszűrést, nanoszűrést és fordított ozmózist alkalmazó eljárások előtt (1. ábra). 

 

membrán
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olekulák

m
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1. ábra Mikroszűrés 

 

3.2.2. Ultraszűrés (UF) 
 

        Az ultraszűrő membrán a szubmikron méretű kolloid részecskéket, 

mikroorganizmusokat, iszapot és a nagy molekulatömegű vegyületeket, pl. vírusokat és 

fehérjéket is képes visszatartani. A keresztáramú szűrési mód elterjedt, az ehhez szükséges 

nyomáskülönbség 3-8 bar. Mind szakaszos, mind folyamatos módban alkalmazzák. 

Az ultraszűrő membránok pórusmérete 0,01-0,1 μm, de a membránok jobban 

jellemezhetők a vágási értékkel. Az ultraszűrő membránok vágási értéke (MWCO, 

molecular weight cut off) 1-1000 kDa (2.ábra). Költségmegtakarítási célból sikeresen  

 



Irodalmi áttekintés 

 14

kombinálható hagyományos tisztítási folyamatokkal. Az ultraszűrő membránt is elsősorban 

az iparban alkalmazzák az oldatban lévő makromolekulák szeparálásához, valamint a 

zavarosság eltávolítására [KOTOWSKI 1999]. 

                membrán
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2. ábra Ultraszűrés 

 

3.2.3. Nanoszűrés (NF)  
 

        A nanoszűrést a szakirodalom csak az utóbbi húsz évben említi önálló területként, 

mert az ultraszűrés és a nanoszűrés mérettartománya gyakran nem különül el élesen 

egymástól. Első alkalmazási területe a vízlágyítás volt, mivel a nanoszűrő membránok az 

egyértékű ionokat jól, míg a többértékű, keménységet okozó ionokat (Ca2+, Mg2+) rosszul 

eresztik át [CARTWRIGHT 1999].  

Pórusmérete 1-10 nm lehet, vágási értéke 100-1000 Da. Pórusméretét jellemzi ezenkívül a 

konyhasó-visszatartása is, amelynek jellemző értéke 30-70%. A szűrésnél szükséges 

nyomáskülönbség 10-40 bar között változhat. A membránszűrés vízkezelésben történő 

alkalmazása az utóbbi évek műszaki fejlődésének köszönhetően szép ívet futott be, hiszen 

eleinte gazdaságtalannak minősítették, később csak kis üzemek esetében javasolták 

[MOHAN et al. 2002]. A nanoszűrés alkalmazása a vízkezelésben, ahogy maga az eljárás 

is, szintén a kilencvenes évek közepétől jelentkezik az irodalomban. 

A membránszűrési technológiák közül ez a legjobban elterjedt, és a legszélesebb körben 

alkalmazott (3. ábra). 
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3. ábra Nanoszűrés 

3.2.4. Fordított ozmózis (RO) 
 

        Az említett technológiák közül a legfinomabb szűrést ezzel érhetjük el. 

Az RO membránok gyakorlatilag csak az oldószer molekulákat és az oldott gázokat 

engedik át. Elsősorban a tengervíz sótalanításához alkalmazzák [YAACOV et al. 2001].  

Az alacsony nyomású fordított ozmózis membránok a sótalanításon túlmenően a szerves 

anyagok szeparálására is alkalmasak. Pórusméretük kb. 0,1-1 nm. Konyhasó visszatartásuk 

elérheti a 99-99,9%-ot. A fordított ozmózisnál az oldott anyag fajtájától és 

koncentrációjától függően 30-110 bar nyomást alkalmaznak (4.ábra). A fordított ozmózis 

használható: 

a) a víztisztításban 

  -  sótalanításra; 

  -  szupertiszta víz előállítására (elektronikai ipar és különleges kazánok számára); 

b) a szennyvíztisztításban 

  -  a maradék tápanyagok (NH4
+, NO3

-, PO4
3-) eltávolítására; 

  -  biológiailag lebonthatatlan szerves anyagok (pl. mosószerek) eltávolítására; 

  -  fémek (Cr, Cu, Zn, Ni, Au, Ag, Fe, stb) visszanyerésére; 

  - fertőtlenítésre (baktériumok és vírusok kiszűrése) [ABDEL et al. 2002; MOSER et al.   

1999].   
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4. ábra Fordított ozmózis 

 

3.2.5. Dialízis 
 

        A klasszikus dialízis során semleges molekulák szelektív transzportja valósul meg a 

membránon keresztül a két oldal között fennálló koncentrációkülönbség, mint hajtóerő 

hatására. A dialízis legnagyobb volumenű alkalmazása a hemodialízis, más néven 

művesekezelés, amely egy vértisztító eljárás, a végstádiumú veseelégtelenségben 

(urémiában) szenvedő betegeknél alkalmazzák szervezetük méregtelenítésére: urémiás 

toxinok szeparációjára. A dialízis miniatürizált változatát ma már az agykutatók is 

használják, akik mikrodialízis mintavevő beültetésével képesek az adott agyterületen 

nyomon követni a transzmitterek koncentrációjának változását az idegsejtek közötti térben 

[MAYER 2004 ].  

 

3.2.6. Elektrodialízis és tüzelőanyag-cellák 
 

        Az elektrodialízis hajtóereje az elektromos potenciálkülönbség. Amennyiben egy 

sóoldatot elektromos potenciálkülönbség (feszültség) alá helyeznek, a kationok a negatív 

elektród (katód) felé vándorolnak, míg az anionok a pozitív elektród (anód) felé. Az ionok 

vándorlásának szabályozására elektromosan töltött membránokat használnak. Az 

elektrodialízis folyamán kation- és anionszelektív membránokat helyeznek el váltakozó 

sorrendben a katód és az anód közötti térben.  
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Amikor az ionokat tartalmazó szeparálandó oldatot (pl. NaCl) keringetni kezdik ebben a 

térben, és egyenáramot kapcsolnak a rendszerre, az ionok vándorolni fognak a megfelelő 

elektród felé. Az anionok azonban nem tudnak áthatolni a negatív töltésű (kation szelektív) 

membránon, s a kationokat hasonlóképpen visszatartja a pozitív töltésű (anion szelektív) 

membrán. Így összességében az ionok koncentrációja minden második egységben 

emelkedik, míg a közbenső egységben csökken. Váltakozva híguló és töményedő oldatot 

tartalmazó egységek alakulnak ki. Az elektrodialízis ily módon a töltéssel bíró 

komponensek szeparációjára alkalmazható membrános eljárás. 

  

3.2.7. Membrán desztilláció  
 

       A membrán desztilláció olyan eljárás, ahol két különböző hőmérsékletű 

folyadékelegyet pórusos membrán választ el. A folyadékok nem nedvesíthetik a membránt, 

különben a kapilláris erők hatására a pórusok azonnal feltöltődnek. Így pórusos hidrofób 

membránokat szoktak használni vizes oldatok esetén. Ha a fázisok tiszta vizet 

tartalmaznak, és nincs hőmérsékletkülönbség, a rendszer egyensúlyban van, és nem lép fel 

transzport. Ha azonban az egyik fázis hőfoka magasabb, a hőmérsékletkülönbség 

gőznyomáskülönbséget okoz. Tehát a gőzmolekulák mennek át a membránon a magasabb 

gőznyomású (magasabb hőfokú) helyről az alacsonyabb felé. 

 

3.2.8. Pervaporáció 
 

        A pervaporáció az egyetlen olyan elterjedt membránszeparációs művelet, ahol 

fázisváltozás (folyadék-gőz) történik. Az eljárás során az elválasztandó folyadékelegy 

érintkezik a membránnal a primer oldalon atmoszferikus nyomáson, míg a permeátum 

gőzfázisként nyerhető ki a szekunder oldalon, kis (parciális) gőznyomáson, például 

vákuumot alkalmazva. A pervaporáció hajtóereje a koncentrációgradiens, bár a nyomás is 

szerepet játszik az elválasztáskor, s relatíve illékony komponensek kinyerésére szokták 

alkalmazni. 

 

 

3.2.9. Gázszeparáció  
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        Ez a membrános eljárás – mint a nevéből is látszik – gázkeverékek elválasztására 

alkalmas művelet, amelyet ipari méretben alkalmaznak ma már például a levegő 

komponenseinek szétválasztására (oxigén dúsítása, nitrogéngáz előállítása), illetve a 

földgáz kitermelésekor az inert gázok (N2, CO2) eltávolítására [BÉLAFI 2006; ANJAN 

2006]. A fő kutatás-fejlesztési területek napjainkban a környezetvédelemhez 

kapcsolódnak: például a szénhidrogéngőzök visszanyerése a benzinelosztó és tároló 

egységeknél, illetve az olefin monomerek visszanyerése a polimergyártó iparágaknál. 

 

3.3. A membránszűrés előnyei és hátrányai 

 
A membránszűrés előnyei: 

- A membránszűrések legfőbb előnye, hogy fázisátmenet nélküli elválasztást tesznek                  

lehetővé, ezáltal energiaigényük jelentősen kisebb, mint a hagyományos elválasztási  

módszereké. 

  - Mivel nincs hőhatás, elkerülhető a hőérzékeny anyagok károsodása. 

  - Adalékanyag nélkül, vagy csökkentett mennyiségű adalékanyaggal működő műveletek. 

  - Jó minőségű a végtermék, gyors eljárás, kicsiny tárolási kapacitást igényel. 

 

A membránszűrés hátrányai:  

  - A membránszűrés alkalmazása során ionmentes víz szűrése esetén a fluxus egyenesen 

arányos a hajtóerővel (nyomáskülönbség), és fordítottan arányos a membrán ellenállásával 

(ld. A membránszűrés modellezése, 3.7.2. Ellenállás-modell fejezet). További 

ellenállásként megjelenhet az eltömődés (fouling), azaz a membrán pórusaiban az anyag 

adszorpciója, a pórusok eltömődése, esetleg a membrán felületén kialakuló 

csapadékképződés (scaling). Ezek az ellenállások mind csökkenthetik a fluxus értékét, akár 

nullára is. 

 

 

 

 

   

- Koncentráció-polarizáció 
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A membránszűrés során a szétválasztás lényege, hogy az oldószer átjut a membránon, az 

oldott anyagokat, ill. a szuszpendált részeket pedig a membrán visszatartja valamilyen 

mértékben, a membrántól, az anyagtól és a műveleti paraméterektől függően.  

Ennek következtében a szűrés kezdetekor tiszta membrán felületén először kisebb, majd 

egyre nagyobb mértékben feldúsul a szűrt anyag, és kialakul a membrán felületével 

párhuzamos gélréteg (ellenállása: RG), melynek állandó CG koncentrációja nagyobb, mint a 

főtömeg CB koncentrációja, és mellette a határréteg, mely RH ellenállással jellemezhető  

(5. ábra). A gélréteget és a határréteget együttesen koncentrációpolarizációs rétegnek 

nevezzük (ellenállása: RP). A CB tömb fázis koncentráció a határrétegben emelkedik, míg 

eléri a CG gélréteg koncentrációt. A szűrés megtörténte után eredményként a CP 

koncentrációjú permeátumot kapjuk. A folyamat hajtóereje a Δp transzmembrán-

nyomáskülönbség, ennek hatására létrejön a J fajlagos szűrletáram vagy fluxus. 

J.C

D (dc/dx)

Határréteg

J.CP

0

Membrán Gél

Polarizációs réteg

CG=CM

CP = 0
CB

Betáplálás

~ 

 
5. ábra A keresztáramú szűrés kialakult gélkoncentrációval 

 
A kialakuló gélrétegnek kettős hatása van. A kis molekulatömegű oldott anyagok 

szűrésénél a gélréteg nagyobb koncentrációja miatt a permeátum koncentrációja is 

nagyobb lesz, így csökken a visszatartás. Amennyiben nagy molekulatömegű oldott 

anyagot szűrünk, akkor a gélréteg egy másodlagos szűrőréteget képezhet, ennek 

következtében a kis molekulatömegű anyagok visszatartása javul. Mindkét esetben a 

gélréteg kialakulásával csökken a fluxus [BÉLAFINÉ 2002]. 
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Természetesen a kialakuló gélréteg szerkezete nagymértékben függ az azt alkotó 

anyagoktól és a környezetétől, pl. humuszanyagok szűrése esetén nagy ionerősség, 

alacsony pH, kétértékű kationok jelenlétében vagy a koncentráció növekedésével a 

membrán felületén kialakuló gélréteg is vastagabb, így erős fluxuscsökkenés alakul ki. A 

pH növekedés, ionerősség csökkenés, stb. hatására a gélréteg laza, vékony, ill. kismértékű 

az eltömődés, így a fluxuscsökkenés is [HILAL et al. 2004; ZSOLNY et al. 2002]. 

 

  - Eltömődés 

A fluxuscsökkenés másik oka a koncentráció polarizáció mellett a membránok eltömődése. 

Az eltömődés különböző módokon mehet végbe. Nagy koncentrációjú szűrendő oldat 

esetén lehetséges a felületi lerakódás, „lepény” képződik a membránon. Lehetséges a 

részecskék felületi adszorpciója, ill. létrejöhet a membrán felületén a csapadékképződés 

(scaling). Eltömődhetnek a membrán pórusai is, ekkor a részecskék a pórusok belső 

felületén adszorbeálódnak, vagy „beszorulhatnak”, megrekedhetnek a pórusban, illetve 

hidat képezhetnek a pórusok bemeneténél is. 

Az eltömődés során a fluxus annyira csökken, hogy már nem lehet gazdaságosan 

működtetni a membrán-berendezést. Ilyenkor le kell állítani a szűrést, és sor kerül a 

membrán visszamosására, tisztítására. Reverzibilis eltömődés esetén visszaállítható az 

eredeti, vagy közel eredeti fluxus. 

Amennyiben az eltömődés irreverzibilis, az azt jelenti, hogy a visszamosás nem 

eredményes, ekkor szükséges a membrán cseréje [BÉLAFINÉ 2002; ÖLLŐS 1998]. 

 

3.4. A szintetikus membránok kialakulása és a membrántechnika fejlődése 
 
        A szemipermeábilis membránok kutatásának története több mint 200 évvel ezelőtt 

kezdődött. Az első dokumentumok szerint 1748-ban Abble Nollet megfigyelte, hogy ha 

egy állati hólyagot megtölt borral és azt vízbe mártja, akkor a borba valamilyen módon víz 

kerül. Száz évvel később Van’t Hoff felismeri az ozmózis törvényszerűségét és megalkotja 

képletét. Irodalmi adatok szerint az első cellulóz-nitrát alapanyagú membránt Fick 

készítette a múlt század közepén. A kutatások felgyorsultak, amikor 1939-ben Dobry 

rámutatott, hogy cellulóz-acetát és magnézium-perklorát segítségével porózus, 

permszelektív membránt lehet készíteni. Az igazi membrántechnológia kezdetét azonban 

csak az 1950-es évek eredményei jelentették. 
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 Ezekben az években Reid és Breton jóminőségű, sóvisszatartó, szelektív membránt 

készített, valamint Loeb és Sourirajan reprodukálható módon, magas fluxusú cellulóz-

acetát alapú membránokat gyártott. Ezeket a membránokat brakk vizek és tengervíz 

sótalanítására próbálták ki. A 60-as években az USA több intézetében (MIT) jelentős 

kutatások indultak meg. Michaeles (1965) megfogalmazza a transzport alapjait, 

matematikai úton leírja a membránon keresztüli víztranszportot. 

Az első ultraszűrő kutatási eredményeket az Amicon Corp. és a Dorr Oliver Inc. közös 

munkájaként ismerjük 1963-ból, amikor a két cég egy gazdaságos eljárás után kutatott 

kolloidok eltávolítására és makromolekulák kinyerésére különböző oldatokból. Ezek az 

elsőgenerációs membránok aszimmetrikus struktúrájú, közepes permeabilitású, elsősorban 

cellulóz-acetát és cellulóz-nitrát alapanyagú membránok voltak. 

A kezdetben alkalmazott egyszerű, természetes alapanyagú polimerekről, a hetvenes 

évektől áttértek a kémiailag és mechanikailag stabilabb szintetikus polimerekre (PVC, 

PAN, poliszulfon, polikarbonátok, aromás aminok, stb.). A pórusképzés hagyományosan 

fázisinverziós eljárásai mellett megjelentek az ún. nukleáris membránok, ill. a 

lézertechnikai eljárásokkal előállított porózus hártya-membránok is. A folyadékok 

szétválasztásán túl a hetvenes évek közepétől teret hódított a gázszeparáció és a 

membrándesztilláció. 

Mivel a hagyományos szeparációs eljárásokat a szintetikus membránok egyre több 

területről szorítják ki, bátran állíthatjuk, hogy a permszelektív membránok alkalmazása a 

jövő technológiája.  

 

3.5. A szintetikus membránok előállítása 
 
        A tradicionális cellulóz a legegyszerűbb anyag a membrángyártáshoz. Az eljárás 

gyakorlatilag a cellulóz oldatbaviteléből és az oldószer elpárologtatásából áll. A cellulózt 

nagyon sok módon vihetjük oldatba. Nitrálhatjuk az OH-csoportokat, majd oldjuk 

alkoholban, vagy egyéb oldószerben. 

Aszimmetrikus membránokat különböző módon készíthetünk cellulóz-acetátból vagy 

cellulóz-nitrátból, aceton-propanol-glicerin-víz különböző összetételű keverékei 

segítségével. A membrán felületén a nagyon illékony komponensek elpárolognak és helyet 

biztosítanak a koaguláló víznek. A membránok felületén ezzel az eljárással igen finom 

pórusokat kaphatunk.   
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A klasszikus cellulóz alapanyagú membránok az utóbbi években háttérbe szorultak a 

szintetikus polimer alapanyagúakkal szemben. Ennek egyszerű oka, hogy az ipar és az 

egyéb felhasználók egyre nagyobb mennyiségben és egyre extrémebb körülmények között 

kívántak megvalósítani membrán-szeparációs műveleteket. A cellulóz alapanyag korlátai 

az alacsony hőmérséklettűrés és az alkalmazható szűk pH-tartomány. Mivel a membrán-

szeparációban a művelet gazdaságosságát elsősorban a szűrletfluxus nagysága határozhatja 

meg, s mivel a szűrletfluxus a hőmérséklet emelésével nő, a kutatók olyan membrán-

alapanyagokat alkottak, amelyek magas üzemi hőmérsékleten és tág pH-határok között 

sem károsodnak [PAUL et al. 1981]. Ma már elmondhatjuk, hogy kémiai szerkezet 

szempontjából gyakorlatilag minden ismert polimer potenciális membránalapanyag, legyen 

az szerves vagy elemorganikus, homopolimer, polimerkeverék vagy kopolimer. Így pl. 

ismeretesek aromás poliamid, PVC, PTFE (politetra-fluoretilént), poli(vinilidén-fluorid), 

poliimid, poliészter, poliszulfon, polipropilén, polibenzimidazol, poliakrilnitril, stb. 

alapanyagú membránok. Az alkalmazott oldószerek, oldószerkeverékek és 

polimeradalékok is sokfélék lehetnek. Gyakori a polimeradalékolás a formamid, litium-

klorid, magnézium-perklorát vegyszerek alkalmazásával. Membránalapanyagként 

leggyakrabban az aromás vegyületeket alkalmazzák. Emellett elterjedtek a polikarbonátok, 

poliakrilnitril-poli(vinil-klorid) kopolimerek és a poliszulfonok. 

. 

3.5.1. Kompozit membránok   
 

        Az ilyen típusú membránok egy extravékony rétegből állnak (általában ez vékonyabb 

mint 1 μm), amelyek nagyon magas szelektivitásúak, és egy hordozó (ún. szupport) 

rétegből, amely általában 20 μm és 1 mm közötti vastagságú és amely nyitott, cellás, nem 

permszelektív hordozó. Ha a gyártás megfelelő technológiával történik és a hordozó réteg 

szerkezete stabil, akkor a kapott membrán mechanikailag igen ellenálló lesz. Az első 

próbálkozások a kompozitmembrán-gyártásra cellulóz-acetátból történtek, szupportra 

történő aktívréteg rávitellel, mártásos kicsapatással. Jelenleg sokféle membránt készítenek 

ún. fázisinverziós módszerrel vagy határfelületi polimerizációval. Ebben a módszerben egy 

homogén polimer két fázison keresztül oldószerrel és egyéb oldattal találkozik, ahol 

kialakul a polimer struktúra, ill. a pórusszerkezet. 

• Kicsapatás gázfázisból (STRATHMANN, 1977)  

   Ebben a technikában a membránformálást a polimer fázison keresztül valamely 

oldószerrel telített gáz penetrációjának koaguláló hatása kíséri.  
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A porózus membrán vékony, aktívréteg nélküli és a pórusok végighaladnak a membrán 

teljes vastagságán. Az ilyen típusú membránok kiváló baktériumszűrők.  

• Kicsapatás elpárologtatással (KESTING, 1973) 

   A polimer egy illékonyabb és egy kevésbé illékony oldószer keverékében van feloldva. 

Az illékonyabb komponenst elpárologtatják, a polimer kicsapódik, és vékony, aktívréteges 

membránt képez. 

• Mártásos kicsapatás (GUILLOTIN, 1978; KOEHNEN, 1978) 

   A módszerben a polimerfilmet kicsapató fürdőbe, általában vízbe helyezik, aminek 

hatására a polimer koagulálódik és a membrán kialakul. 

• Termikus kicsapatás 

   A polimer koaguláltatása hűtés hatására történik. Ha az elpárologtatást a membrán 

felületén irányítják, úgy vékony, aktívréteges membránt kapnak. 

        

3.6. A membránok megjelenési formája és a modulrendszerek 
 
        A membránformálás hasonlóan a különböző alapanyagok elterjedéséhez történetileg 

is fejlődött. A fejlesztések tulajdonképpen minden esetben arra irányultak, hogy a 

membrán és modulrendszerek megfelelő kialakításánál a membránszűrési folyamatokról 

fellépő koncentráció polarizációs és gélpolarizációs jelenségét minimalizálják. 

A koncentráció polarizációt a membránszűrő megfelelő kialakításával csökkenteni lehet, 

de teljesen megszüntetni nem. A csökkentést nagyon vékony rétegben történő 

áramoltatással, turbulens rátáplálással vagy folyamatos keveréssel lehet elérni. A membrán 

és modulkonstrukciók kialakításánál a tervezőket minden esetben az optimális áramlási 

viszonyok megteremtése vezérli. 

A különböző szeparációs feladatokra készült membrán és modulkonstrukciók                

mindegyike az ún. keresztáramú szűrést (cross flow) valósítja meg.  

Tehát a szűrendő közeg a membrán fala mentén azzal párhuzamosan áramlik, és az 

anyagtranszport a membránon keresztül, arra merőlegesen történik. A keresztáramú 

szűréstechnikában is képződhet szűrőlepény és a membrán eltömődését elsősorban a 

megfelelő áramlási viszonyok kiválasztásával lehet elkerülni. 
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3.6.1. Lapmembránok 
 

        A lapmembránokat húzással és hengerléssel alakítják ki, betartva a membrán 

pórusszerkezetének kialakításához szükséges párologtatási és gélesítési időket. A vékony 

rétegű rátáplálás a lamináris áramlás biztosítása céljából a lapmembránokról könnyen 

megvalósítható (6.ábra). A lapmembránok és modulok előnye, hogy viszonylag kis 

térfogatba nagy membránfelület építhető be. Hátrányuk, hogy nagy szárazanyag vagy 

kolloidterhelés esetén (ultraszűrők) a megfelelő áramlási viszonyokat nehéz tartani, a 

membránok eltömődésre hajlamosak. 

 
 

  
6. ábra Lapmembrán modul 

 

3.6.2. Spirális tekercsmembrán  
 

        A spirális modul a lapmembránok modulkonstrukciójának továbbfejlesztett változata. 

Felépítését a 7. ábra mutatja be. A spirális modulok esetén a szendvicsszerűen összerakott 

(membrán, távtartók, szűrlet gyűjtőréteg) lapokat egy perforált cső köré tekercselik.  

A szűrendő oldat a modul egyik végén érkezik, a sűrítmény és a szűrlet a modul másik 

végén távozik. A spirál modulok nagy előnye, hogy adott térfogatba igen nagy aktív 

membránfelület építhető be. A tekercsmodulok modulonként 3-6 m2 membránfelületet is 

tartalmazhatnak. Mivel a modulkonstrukció kialakítása lehetővé teszi a relatíve nagy 

szűrési sebességeket, ezért a membránok eltömődési hajlama közepes. 
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7. ábra Spiráltekercs modul 

 

3.6.3. Csőmembránok és üregesszál-membránok  
 

        A csőmembránokat megfelelő falvastagságot biztosító csőhúzó berendezésen lehet 

előállítani, ahol egy kúpos csőhúzó idom fölé öntik a megfelelő összetételű polimert, és 

vagy az idomot, vagy a tartó csövet ellentétes irányba mozgatják. A húzás sebességével 

beállítható a párologtatási idő. Ezután a tartócső koaguláltató fürdőbe merül. Elterjedt 

eljárás, amikor a tartócső porózus és a kialakított membránnal együtt kerül a modulba. Más 

estekben a membránt leválasztják a csőfalról és köré üvegszálas erősítést csévélnek. A 

csőmembránból készült modult mutatja be a 8. ábra. A membránok belső átmérője 

gyártótól függően 12-20 mm között, az egy modulba épített membráncsövek száma 6-20 

között változik. A csőmembránok igen nagy előnye, hogy a membránfelületen közel 

turbulens áramlást lehet létrehozni. Nagy szárazanyag tartalmú és viszkózus folyadékok is 

könnyen szűrhetők. Hátrányuk a viszonylag nagy helyigény. 

Az üregesszál-membránok abban különböznek a csőmembránoktól, hogy a belső átmérő 

gyártótól és a gyártmánytól függően 0,8-1,5 mm-ig változhat.  

Az üregesszál-membránok gyártása általában extrudálással történik, speciálisan 

kifejlesztett extruderben és közegben. Lényeges különbség, hogy az ilyen típusú 

membránok soha nem tartalmaznak tartó vagy hordozóréteget (mint a lap vagy a 

csőmembránok), hanem a speciálisan kialakított csőfal struktúrája adja a szükséges 

mechanikai stabilitást. Külső szemlélő számára a membrán leginkább egy szívószálhoz  

 



Irodalmi áttekintés 

 26

 hasonlatos, aminek falvastagsága 120-180 μm közötti, és amiből 250-1000 db-ot építenek 

be kötegszerűen egy-egy szűrőmodulba.  

A modulkonstrukciót a 9. ábra mutatja be. Az üregesszál-membránok gyakorlatilag ötvözik 

a cső és a spirál modulok előnyeit. Viszonylag nagy membránfelület (1,5-2,5 m2) építhető 

be egy-egy szűrőmodulba, valamint kiválóan alkalmazhatók nagyobb szárazanyag és 

kolloidterhelés esetén is. Természetesen a felhasználásnak határt szab az, hogy a 

membránokkal csak olyan szűrendő anyagok kezelhetők, amelyek szennyezői nem tudnak 

áthaladni a membránszál falán. 

 

 

 
8. ábra Csőmembránmodul 
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9. ábra Üregesszál-membránmodul 

 

3.6.4. Mikrokapilláris membránok   
 

        Különleges szálhúzási és csévélési technológiával készülnek a mikrokapilláris 

membránok. A membránok jellemzője a hajszálvékony megjelenés, belső átmérőjük         

5-20 μm, falvastagságuk 8-12 μm körüli. Felhasználásuk speciális célokra történik. 

Elsősorban a műveseállomásokon alkalmazzák őket, ahol a vesedialízis során a kezelendő 

vér a membránok belsejében áramlik, a dializáló folyadék pedig a membránok külső falát 

öblíti. A modulkonstrukció lényegében az előbb ábrázolt üregesszál modulhoz hasonlatos, 

annyi különbséggel, hogy az ilyen típusú membránból milliós nagyságrendű 

membránszálat is beépítenek egy–egy modulházba. 

 

3.7. A membránszűrés modellezése 
 
        A keresztáram szűrés során keletkező póruseltömődés, illetve az áramlási 

(hidrodinamikai) határréteg ellenállása lecsökkenti a membrán szűrletteljesítményét. 

A membrán előtt áthaladó szűrendő oldat áramlási sebességének növekedése részben 

csökkenti a membrán felületén kialakuló gélréteg ellenállását, de az ismert elméletek 

szerint egy bizonyos nyomáson túl a szűrletteljesítményt a gélréteg és az oldat tömegében                 
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lévő koncentrációkülönbség következtében kialakult ellenáramú diffúzió szabályozza 

[WUCHERPFENING et al. 1989]. Többféle modell született a membránszűrés 

folyamatának leírására, ezek közül az anyagátadási, az ellenállás- és az ozmózisnyomás-

modellek a legfontosabbak. 

 

3.7.1. Anyagátadási modell 
 

        A keresztáramú szűrés során az oldószer és az oldott anyag, ill. a szuszpendált 

részecskék a membrán felületével párhuzamosan áramlanak (10. ábra). Ekkor a 

transzmembrán-nyomáskülönbség (Δp) hatására a pórusméretnél kisebb molekulák 

átjutnak a membránon, az annál nagyobbakat pedig a membrán visszatartja. 

J.C

D (dc/dx)

  CB

CM

Határréteg

J.CP

CP

0

Membrán

 
10.  ábra A keresztáramú szűrés ábrázolása 

 

Ezek a molekulák koncentrálódnak a határrétegben. A koncentráció polarizáció folytán 

növekszik a membránellenállás, ezáltal csökken a permeátum áthaladási sebessége 

(fluxusa). Viszont ezzel párhuzamosan, tekintve, hogy a membrán felületén képződött 

molekularétegben a koncentráció lényegesen nagyobb, mint a szűrendő folyadék elegy 

főáramában, a koncentráció kiegyenlítődés érdekében az oldószer konvektív áramával 

szemben ellentétes irányú molekuláris diffúzió indul meg [RAUTENBACH 1997].  

A szűrés során kialakulhat a gélréteg – ennek koncentrációja állandó – ill. a határréteg, 

melynek a membrán felületi koncentrációja (CM) tart a gélréteg koncentrációhoz.  
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Állandósult áramlási-, hőmérsékleti- és nyomásviszonyok esetén a két áramlás kiegyenlíti 

egymást. 

0
dx
dcD)pC(CJ =⋅+−⋅                                             (1) 

ahol J  -  fluxus, a membrán áteresztőképessége (dm3/(m2.h)), 

           D  -  a gélréteget képező molekula diffúziós együtthatója (m2/h), 

           C  -  a betáplálás koncentrációja (mol/dm3),  

           Cp -  a permeátum koncentrációja (mol/dm3). 

 

A differenciálegyenlet szétválasztható, az integrálási határokat a megtett diffúziós úthossz 

(x) esetén 0-tól δ-ig tartó határréteg vastagságra, míg a koncentrációt (C) a tömb fázis (CB) 

és a membrán felületi koncentrációjára (CM) vonatkoztathatjuk (CP a permeátum 

koncentrációja). 

                                  dc
C

C CC
1DdxJ

δ

0

B

M
p

⋅∫ ∫
−

−=                                                (2) 

Integrálás és egyenletrendezés után a permeátum fluxusára a következő kifejezést kapjuk. 
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CC
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⋅=                                                (3) 

ahol                                              
δ
Dk =              (4) 

ahol δ a hidrodinamikai határréteg vastagságát [m] jelöli, a k érték pedig az anyagátadási 

együttható [m/s]. 

A recirkulációs áram növelésével az átáramló szűrlet sebessége növekszik, ezáltal a 

gélréteg ellenállása csökken egészen addig, míg a felületi koncentráció értéke el nem éri 

azt a határértéket, ahol az oldott anyag a membránon kirakódik. Az ekkor kialakuló 

gélréteg-koncentráció (CG) a kiülepedett makromolekulákra jellemző konstans, így a 

hajtóerőtől függetlenné és a folyamatban állandóvá válik.  

A transzmembrán-nyomáskülönbség növelésével a fluxus egyenes arányban növekszik 

tiszta víz (PWF) esetén, míg oldatoknál a fluxus csak egy bizonyos értékig növelhető, 

mivel a gélréteg és az oldat főtömegének koncentrációkülönbsége folytán a kialakult 

ellenáramú diffúzió kontrollálja azt (11.ábra). 
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11. ábra A fluxus változása a transzmembrán nyomáskülönbség függvényében tiszta víz  

(PWF, pure water flux) és oldatok esetében 

 

A gélkoncentráció tekintetében erre az állandósult állapotra a következőképpen írható fel 

az anyagátadási modell, feltételezve, hogy CG>>CP , így CP nullának tekinthető: 

                                             
B

G

B

G
C
C

lnk
C
C

ln
δ
DJ ⋅=⋅=                                                 (5) 

A differenciál-egyenlet szeparálását követően a koncentráció esetében az integrálás felső 

határaként a már kialakult gélkoncentrációt választhatjuk meg (12. ábra).  

J.C

D (dc/dx)

Határréteg

J.CP

0
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Polarizációs réteg
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12. ábra A keresztáramú szűrés kialakult gélkoncentrációval 
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Ha a betáplált elegy árama állandó koncentrációjú (CB=áll.), akkor az egyenletben a 

koncentrációhányados is állandó, így a szűrletteljesítményt elsősorban az áramlási 

viszonyoktól függő anyagátadási tényező befolyásolja. Az anyagátadási tényező a 

szűrendő elegy fizikai tulajdonságainak is függvénye, de mivel ezek az értékek állandó 

hőmérsékleten közel állandónak tekinthetők, így elsősorban a membránmodul geometriai 

jellemzői a meghatározók. Ha a (3) egyenlet mindkét oldalát a természetes alapú 

logaritmus e alapjára emeljük, kapjuk a β, mértékegység nélküli arányszámot.  

A β definiálható koncentráció-polarizációként: 

 

                           
PB

PM

B

G

CC
CCk

J
e

C
Cβ

−
−

===                                                   (6) 

A k anyagátadási tényezőt a Sherwood-számból számíthatjuk, mely függ a modul 

geometriai tulajdonságaitól, valamint a betáplált elegy anyagi jellemzőitől. Az áramlási 

viszonyok ismeretében határozhatjuk meg a Sherwood-számot a (7) összefüggés 

segítségével lamináris és turbulens esetben. Átmeneti tartományra nem található az 

irodalomban képlet, ezért a lamináris és turbulens tartományra érvényes képlet konstansait 

határozzuk meg mérési adatok alapján modellezéssel, vagy a hőtani analógia 

alkalmazásával állíthatunk fel új összefüggést [MULDER 1997; CHERYAN 1998]. 

Lamináris és turbulens áramlásra érvényes a következő összefüggés: 

 

                                cb ScRea
D

ek.d
Sh ⋅⋅==                                            (7) 

ahol  de  - a modul jellemző átmérője (m), 

 D  -  a gélréteget képező molekula diffúziós együtthatója (m2/s), 

 Re - Renyolds-szám, 

 Sc - Schmidt-szám, 

 Sh - Sherwood-szám,         a,b,c - konstansok. 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.2. Ellenállásmodell 
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        Az ellenállásmodell szerint az oldószerfluxust sorosan kötött ellenállások - mint a 

membrán (RM), és a polarizációs réteg (Rp) ellenállása - csökkentik. A polarizációs réteg 

ellenállása a 13. ábra szerint két részből tevődik össze: a gélréteg (RG) és a határréteg (RH) 

ellenállásából, de mindkettőre jellemző, hogy függnek az áramlási viszonyoktól, a 

nyomáskülönbségtől, a hőmérséklettől és az oldat fizikai tulajdonságaitól. Tehát egy 

bizonyos állandó koncentrációnál állandó hőmérsékleten és recirkulációs áramlási 

sebességnél csak a nyomás függvényében változnak.  

J.C

-D (dc/dx)

Határréteg

J

Szűrlet

Membrán Gél

RP

   CP 
CB

Betáplálás

   RM              RG        RH

x

CG

 
13. ábra Az ellenállásmodell ábrázolása 

 

A modell alapegyenlete az Ohm törvény mintájára írható le [CHERYAN 1998]: 

 

                                             
PM RR

ΔP
J

+
=                           (8) 

 

                                             HGP RRR +=                                                  (9) 

  

 ahol ΔP :  a membrán mögötti és előtti nyomáskülönbség (Pa),  

RM , RP , RG , RH : a membránréteg, a polarizációs réteg, a gélréteg és a 

határréteg ellenállása (Pa.s/m). 

 

 

Tiszta víz esetén a vízfluxus a következőképpen fejezhető ki: 
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M

W R
ΔP

J =                                                            (10) 

A tiszta vízzel mért membránfluxusok alapján a (10) egyenletből egyszerűen 

kiszámítható a membrán ellenállása. Ennek ismeretében laboratóriumi, vagy félüzemi 

mérések alapján a (9) egyenletből meghatározható a polarizációs réteg ellenállása: 

                                          Mp R
J
ΔP

R −=                                                      (11) 

Amennyiben a (8) összefüggésbe bevezetjük a szűrlet viszkozitását (η), akkor a membrán 

ellenállásának mértékegysége 1/m lesz és tovább nem függ a hőmérséklettől. 

Visszavezetve a klasszikus szűrési egyenletre, a mértékegysége és jelentése hasonló lesz a 

szűrőlepény ellenállásához, valamint a szűrőváz ellenállásához. 

                                     
)PRMη(R

ΔP
J

+
=                                                   (12) 

ahol  η - a szűrlet viszkozitása  (Pa.s), 

 RM, Rp                            (1/m). 

 

Az ellenállás modell előnye, hogy érvényessége kiterjed mind a nyomás, mind az 

anyagátadás által meghatározott területre, míg az anyagátadási modell az anyagátadás 

sebességével szabályozott területen használható. 

 

3.7.3. Ozmózisnyomás-modell 
 
 

        Ozmózisnyomás keletkezik, ha két különböző koncentrációjú oldatot, vagy tiszta 

oldószert és oldatot olyan féligáteresztő membránnal választunk el egymástól, amely az 

oldószert átengedi, de az oldott anyagot visszatartja. 

A kutatások során bebizonyosodott, hogy sok esetben, pl. must koncentrálásánál 

[REKTOR et al. 2004] az ozmózisnyomás meghatározó jelentőségű lehet a membránszűrés 

során [CHERYAN 1998]. Így az ozmózisnyomás-modell a szűrlet teljesítményt a 

transzmembrán-nyomáskülönbség és a membrán két oldala közötti ozmózisnyomás- 

különbségeként értelmezi [CHERYAN 1998]:      

 

 

                                           

                   ( )ΔπβΔPmKJ ⋅−⋅=                                              (13) 
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ahol  Km- a membrán permeabilitása (m/(kPa.s)), továbbá Km = 1/RM , 

Δπ - az ozmózisnyomás különbség (kPa), 

β  -  a koncentráció-polarizáció,  

 J -  a szűrletteljesítmény (m/s). 

Az ozmózisnyomás különbség a Van’t Hoff törvény alapján írható fel [ZSOLNY 2002]: 

                                 ( ) TRCCΔπ PR ⋅⋅−=                                               (14) 

ahol CR - a retentátum koncentráció (mol/dm3), 

 Cp - a permeátum koncentrációja (mol/dm3), 

 R - egyetemes gázállandó (8,314 J/mol.K), 

 T - hőmérséklet (K). 

 

Ezt a (13) egyenletbe behelyettesítve a következő kifejezéshez jutunk:                                        

                              
M

pR

M R
TR)C(C

β
R
Δp

J
⋅⋅−

−=                                            (15) 

A tiszta víz fluxusát (Jw )  mérve ozmotikus nyomáskülönbség nem lép fel:                                                                  

                                                                                   
M

w R
Δp

J =                                                                (16) 

A (14) egyenletből a (15) és (16) egyenlet figyelembevételével az ozmózis 

nyomáskülönbség mérhető és a következőképpen számolható: 

                                                J)(J
β

RΔπ w −⋅= M                                                      (17) 

 

3.8. A membránszűrés jellemző mutatói 
 

       A fent említett membránok mindegyike jellemezhető különböző mérőszámokkal.  

Szűrés esetén a kísérleti eredmények értékelésének, valamint a membrántechnikai folyamat 

tervezésének megkönnyítésére a következő alapfogalmak bevezetését tekinthetjük 

indokoltnak. 

 

 

 

  

3.8.1. Permeátumfluxus 
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A permeátum fluxusa megadja, hogy mekkora permeátum mennyiség (Vp) halad át 

egységnyi membránfelületen (A), egységnyi idő alatt (t). Szakaszos üzemmódban végzett 

töményítésnél a bizonyos idő alatt lefolyt szűrlet mennyisége. Az eltelt idő, a lefolyt 

szűrlet térfogata és a membrán aktív felületének ismeretében kiszámítható a szűrletfluxus 

m3/(m2.h), vagy m/s mértékegységben 

                                                  
A.t
V

J p=                                                 (18) 

ahol     J  - a permeátum teljes fluxusa (m3/(m2.h)), vagy (dm3/(m2.h)), 

 Vp - a permeátum teljes térfogata  (dm3), vagy (m3), 

            A  - a membrán aktív felülete         (m2), 

   t  - szűrési idő                                (h), vagy (s). 

 

3.8.2. Membránvisszatartás 
 
Mivel a membrán a különböző anyagokat különbözőképpen tartja vissza, így adott 

membrán esetén másféle anyagokra más-más visszatartást állapíthatunk meg. 

Az i-edik komponensre: Ri (%)                                           

%100
C
C1%100

C
CCR

R

P

R

PR
i ⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=⋅

−
=                                    (19) 

ahol     Ri - a membrán visszatartása (%), 

           CP - a kiszűrendő anyag koncentrációja a szűrletben (permeátumban)(mol/dm3),                         

           CR - a kiszűrendő anyag koncentrációja a sűrítményben (retentátumban)(mol/dm3) .                   

Teljes visszatartás esetén: CP = 0 Ri = 100 %. 

  

3.8.3. Sűrítési arány 
 
A sűrítési arány megmutatja, hogy a folyamat során a betáplált elegy kiindulási 

térfogatához képest mennyire sűrítettük be a retentátumot. 

       Szakaszos szűrés esetén számolható a sűrítési arány (f): 

                                                         
R

F

V
Vf =                                                          (20) 

ahol  VF - a betáplált elegy térfogata (m3), 

   VR - a retentátum térfogata (m3). 

 

3.8.4. Kihozatal 
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A folyamat során permeátumként keletkező termék, valamint a szűrendő elegy 

térfogatának egymáshoz viszonyított arányát kihozatalként definiálhatjuk: 

                                       .100
V
VK

F

P
h =                                                        (21) 

ahol Kh - a kihozatal (%), 

 Vp - a permeátum térfogata (m3), 

 VF - a betáplált elegy térfogata (m3). 

 

3.8.5. A névleges vágási érték (MWCO, molecular weight cut off ) 
 
Az a daltonban kifejezett globuláris fehérjére vonatkoztatott móltömegérték, 

amelyet a membrán az anyagtranszport során 90%-ban visszatart. 

 

3.9. A nanoszűrést befolyásoló tényezők 
 
        A nanoszűrés sok paraméterrel befolyásolható folyamat, az alapvető fizikai és kémiai 

tényezők megváltoztatása is döntő hatással lehet az egyes anyagok elválaszthatósága 

szempontjából. Szelektivitás szempontjából döntő a méret, és ionos anyagok esetében a 

töltésszám, az előjel és a töltéssűrűség. 

 

3.9.1. Az ionok méretének és töltésének hatása 
 
Nem ionos anyagok esetén a nyomáskülönbség konvektív áramlást, míg a 

koncentrációkülönbség diffúziós áramot hoz létre. Töltött molekuláknál a membrán és a 

komponens között elektrosztatikus kölcsönhatás lép fel, mivel majdnem minden nanoszűrő 

membrán (főként negatív) töltéssel rendelkezik [SCHAEP et al. 1998]. A töltött részecskék 

transzportfolyamatait a XX. század elején DONNAN írta le [YAROSHCHUK 1998]. A jól 

ismert Donnan kizárási mechanizmust gyakran használják az ionok visszatartásának 

kvalitatív magyarázatára. Az ionok visszatartását membránokon a Spiegler-Kedem 

egyenlet írja le [SPIEGLER 1966]: 

                                     
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −
−

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −
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i
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e1σ

R                                                          (22) 

 

ahol     Ri - visszatartás (%), 
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J - vízfluxus (dm3/(m2.h)),  

p - oldott anyag permeabilitása (dm3/(m2. h)), 

σ - reflexiós koefficiens. 

Az egyenlet szerint a visszatartás a vízfluxus és az oldott anyag permeabilitásának 

függvénye. A vízfluxus növelésével nő a visszatartás és a σ határértékhez tart. Az oldott 

anyag diffúziós fluxusa elhanyagolható nagy vízfluxus esetén, a reflexiós koefficiens az 

oldott anyag transzportjának jellemzője. Ha σ = 100%, akkor a konvektív transzport 

teljesen gátolt. Ideális RO membránokon valósul meg ez a feltevés, amikor nincsenek 

pórusok a membránon, ekkor az anyagátadás csak diffúzióval lehetséges.  

NF-membránoknál a pórusosság miatt σ<1, ha az adott komponens átfér a membrán 

pórusain. Természetesen az oldott anyag visszatartása kisebb lesz a reflexiós koefficiensnél 

a diffúzió hatása miatt. 

Semleges molekulákra, ahol nincs elektrosztatikus kölcsönhatás σ-t az oldott anyag és a 

pórusméret aránya határozza meg. 

Felhasználva a sztérikusan gátolt pórus modellt (SHP), az alábbi összefüggés érvényes: 
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16r11σ                                  (23) 

ahol  rs - az oldott anyag sugara (nm), 

rp - a pórus sugara (nm). 

A sztrérikus gátló hatás növekszik az rs/rp arány növekedésével. Az SHP modell 

felhasználható a membrán pórusméret becslésére. Ismert méretű anyaggal a reflexiós 

koefficiens meghatározható és a pórusátmérő számítható. 

Töltéssel rendelkező komponensekre nem alkalmazható az SHP modell, mivel 

elektrosztatikus kölcsönhatás is fellép a membrán és a töltött részecske között. A méret és 

a töltés hatását is figyelembe kell venni. Amikor egy töltéssel rendelkező membránt 

sóoldatba helyezünk egyensúly áll be. A membrán töltése folytán az ionkoncentráció az 

oldatban nem lesz egyenlő a membránon lévővel. Az ellenion (a membrán töltésével 

ellentétes töltésű ion) koncentrációja a membrán belsejében magasabb lesz, mint a 

tömbfázisban, míg a membránnal azonos töltésű ion (közös ion) koncentrációja kisebb lesz  

 

 

 

a membránon, mint a tömbfázisban. A két fázis között kialakuló potenciálkülönbséget 

hívják Donnan-potenciálnak. 
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Ez akadályozza meg, hogy az ellenion az oldatfázisba, míg a közös ion a membránfázisba 

kerüljön. Nyomáskülönbség hatására a víz áthalad a membránon. A Donnan-potenciál 

hatására a közös iont taszítja a membrán, azonban az elektroneutralitás elve miatt az 

elleniont szintén visszatartja a membrán, azaz kialakul a sóvisszatartás. 

A membrán töltésének, és a só koncentrációjának hatását a visszatartásra a megoszlási 

tényező jellemzi. AB összetételű sóra a következő egyenlet állítható fel:         

                    
A

B
Z
Z

m
X

m
BB

BB

B

m
B

CCz
Cz

C
CK ⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

+⋅

⋅
==                                           (24) 

ahol     K  - megoszlási tényező a membrán és az oldat között, 
m
BC  - a „B” ion koncentrációja a membránfázisban (mol/dm3),  

BC  - a „B” ion koncentrációja a tömbfázisban (mol/dm3), 
m
XC  - a membrán töltése (mol/dm3), 

Az  - az „A” ion töltése, 

Bz  - a „B” ion töltése. 

Az egyenlet negatív töltésű membránra készült, és az aktivitási koefficiensek nincsenek 

figyelembe véve. A 24. képlet alapján a visszatartás Ri = 1-K. Ez az összefüggés csak nagy 

vízfluxus esetén érvényes, amikor az oldott anyag transzportja konvektív, vagyis a 

konvektív fluxus ( m
Bc

J ) egyenlő a teljes fluxussal (
pcJ ). Ha az ionokat ponttöltésnek 

tekintjük, az ionméret hatása elhanyagolható. A Donnan-modell nem alkalmas a 

visszatartás mennyiségi leírására. Ez sokkal összetettebb modelleket igényel (pl.: 

kiterjesztett Nernst-Planck egyenlet) [AFONSO et al. 2000]. 

A Donnan-modellből következik, hogy többértékű ionok esetén a visszatartás nagyobb 

lesz. Így azonos koncentrációjú oldatok és negatívan töltött membrán esetén a visszatartás 

sorrendje a következő lesz: R(Na2SO4)>R(NaCl)=R(MgSO4)>R(MgCl2). Pozitívan töltött 

membránok esetén pedig: R(MgCl2)>R(NaCl)=R(MgSO4)>R(Na2SO4) [SCHAEP et al. 

1998]. 

 

 

 

 

3.9.2. Az oldott anyag koncentrációjának hatása 
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        Egykomponensű kationos rendszerek szulfát vagy klorid ellenionnal és egyértékű 

kationnal, növekvő sókoncentrációval csökkenő visszatartást mutatnak. Egykomponensű 

rendszerek klorid anionnal és kétértékű kationnal növekvő visszatartást mutatnak növekvő 

sókoncentráció esetén [AHN et al. 1999]. Leggyakrabban azonban egy adott anyag 

koncentrációjának növelésével csökken az adott anyag visszatartása, és a retenciós sorrend 

nem követi a Donnan-modellből következő szekvenciát [SCHAEP et al. 1998; XU et al. 

1999]. A membrán töltésétől függetlenül (NF-40 negatív, UTC-20 pozitív) a nátrium-

szulfát, illetve a magnézium-klorid visszatartása magas a NaCl alacsony visszatartásával 

szemben (14. és 15. ábra). Az NTR-7450 membránon a MgCl2 visszatartása extrém 

alacsony, a többi membránnal összehasonlítva, ennek a membránnak nagy a pórusmérete, 

így a Donnan-hatás jobban érvényesül. Nagy a különbség azonban a MgSO4 és a NaCl 

visszatartása között, holott elméletileg közel azonosnak kellene lenniük. Ebből következik, 

hogy nagyobb koncentrációtartományban a diffúziós transzportfolyamatok a 

legfontosabbak. 
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14. ábra Sóvisszatartás a koncentráció függvényében NF-40 membránon 

                     (10 bar nyomáskülönbség) [SCHAEP et al. 1998] 
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15. ábra Sóvisszatartás a koncentráció függvényében UTC-20 membránon 

                            (10 bar nyomáskülönbség) [SCHAEP et al. 1998] 
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16. ábra Sóvisszatartás a koncentráció függvényében NTR-7450 membránon  

                          (10 bar nyomáskülönbség) [SCHAEP et al. 1998] 

 

3.9.3. Az ionok minőségének hatása 
 

        Az oldatban együtt előforduló ionok is befolyással vannak egymás visszatartására. 

CHOI és munkatársai a nitrát- és a fluorid-ionok visszatartását tanulmányozták két 

különböző kémiai felépítésű NF-membránon (NTR-7250 és NTR-7450) magnézium-, 

kalcium- és szulfát-ionok jelenlétében [CHOI et al. 2001]. A 2. táblázat bemutatja az egyes  
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oldatok esetén az egyes ionok visszatartását. Ebből látható, hogy csak az adott iont 

tartalmazó oldatokra mindig magasabb a visszatartás, mint a keverékükre. 

 
2. táblázat Az egyes ionok visszatartása NTR-7250 és NTR-7450 nanoszűrő  

                            membránokon (6<pH<7) [CHOI et al. 2001] 

Ionok betáplálási 

koncentrációja 

 

Visszatartott ion 

 

Ri (Visszatartás) (%) 

NTR-7250 NTR-7450 

NO3
- (20 mg/dm3) NO3

- 72,2 85,7 

F- (5 mg/ dm3) F- 70,4 72,0 

SO4
2- (50 mg/ dm3) SO4

2- 98,5 99,6 

NO3
-+SO4

2- (20+50 mg/ 

dm3) 

NO3
- 53,8 80,7 

SO4
2- 98,3 97,1 

F-+SO4
2- (5+ 50 mg/ dm3) 

F- 55,2 63,6 

SO4
2- 93,8 99,5 

 

A nitrát- és szulfát-ion tartalmú oldathoz MgCl2–ot adva úgy, hogy az oldatban a 

koncentrációja 0,4; 0,8; 1,2; 1,6 meqv/l legyen, csökkentette a többi ion visszatartását. 

NTR-7250 membránon a szulfát-ion visszatartása alig változott a növekvő magnézium-ion 

koncentrációval (95-ről 94,1%-ra), míg az NTR-7450 membránon 96,7%-ról 87,5%-ra 

csökkent. NTR-7250 membránon 51,5%-ról 21,5%-ra csökkent a klorid-ion visszatartása, 

NTR-7450 membránon pedig 69,4%-ról 43,3%-ra. Ha az előzőekben ismertetett kísérletet 

magnézium- helyett kalcium-ionnal végezték el, akkor az eredmények hasonlóak voltak, 

kivéve a nitrát-ion visszatartását NTR-7250 membránon, amely negatív visszatartást (-5%) 

mutatott ebben a koncentráció-tartományban. Fluorid és szulfát tartalmú oldat esetén a 

magnézium-ion koncentrációjának emelésével a szulfát-ion visszatartása alig változott, 

míg a többi ioné csökkent, kivéve a fluorid-iont, ami enyhén csökkent NTR-7250 

membránon (15,2-ről 10,1%-ra) és gyakorlatilag állandó volt NTR-7450 membránon 

(38,7-41,4% között). Amennyiben a szulfát-ion koncentrációját növelték (50-ről 200mg/l-

re) a nátrium-ion visszatartása emelkedett és a többi ioné enyhén csökkent vagy állandó 

maradt. A fenti példákból látható, hogy a membrán anyaga döntő befolyással lehet az 

egyes anyagok áteresztésére. 
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3.9.4. Az alkalmazott nyomás hatása 
 

          A legtöbb szakirodalmi hivatkozás szerint a 17. ábrán bemutatott készülék képes a 

visszatartás, ill. a vízáteresztés mérésére az alkalmazott nyomás (transzmembrán nyomás) 

függvényében [URAIRI et al. 1992]. 
 

 

 
17. ábra Nanoszűrő membrán készülék folyamatábrája [URAIRI et al. 1992] 

 

A transzmembrán nyomásának emelésével az egyes komponensek visszatartása nő, 

koncentrációjuk emelésével pedig csökken [ERIKSSON 1988]. Az 18. ábra mutatja, hogy 

az NF-40 nanoszűrő membránon a NaCl visszatartása a MgSO4-tal összevetve kicsi, 

valamint növekvő NaCl koncentrációval a visszatartás csökken. 
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18. ábra NF-40 nanoszűrő membrán sóvisszatartás-nyomásfüggvényei különböző betáplálási 

oldatkoncentrációk esetén [ERIKSSON 1988] 

 

Az optimális nyomásérték megválasztásánál döntő szerepet játszik az adott membrán 

pórusszerkezete és stabilitása is. A membrángyártók minden esetben kimérik és megadják 

az adott típusok ajánlott és maximális nyomásértékeit. 

 

3.10. A nanoszűrés felhasználása a gyakorlatban 
 

A nanoszűrés két fontos tulajdonsága a méret szerinti elválasztóképesség és az egy- 

és többértékű ionok közötti szelektivitás (Donnan-kizárás). Ennek megfelelően a 

potenciális felhasználási területei : 

• egy- és többértékű ionok elválasztása, 

• olyan elválasztási technika, amely nem igényel nagy visszatartást egyértékű ionokra, 

• kis és nagy molekulatömegű anyagok szétválasztása [RAUTENBACH et al. 1990]. 

 

3.10.1. Vízlágyítás nanoszűréssel 
 
A nyomáskülönbségen alapuló membráneljárások közül közvetlenül vízlágyításra a 

polielektrolitos ultraszűrés és a nanoszűrés jön számításba. Előbbi gazdaságossága 

kétséges a hagyományos vízlágyítási technológiákkal (meszes lágyítás és ioncsere) 

összehasonlítva [TABATABAI et al. 1995]. 

A nanoszűrés egyik első alkalmazási területe a vízlágyítás, mivel a többértékű ionokra igen 

jó a szelektivitása, így segítségével a keménységet okozó kalcium és magnézium sók  
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egyszerűen elválaszthatók a keménységet nem okozó nátriumsóktól. Nem szükséges külön 

vegyszer felhasználása, mint a vízlágyításra használt nátriumciklusú ioncserélő gyanták 

esetén a nátrium-klorid. Egy tanulmány szerint [CANEPA et al. 1996] az ioncserés eljárás 

költségének nagy része (40%) a regeneráló vegyszer és az energiaköltség (37%), míg 

membráneljárásnál a membráncsere (26%) és az energiaköltség (56%)  

(1200 m3/nap vízhozamot és azonos betáplálási vízminőséget feltételezve). A membrán- 

technikai eljárás 7%-kal többe kerül, mint az ioncserés, azonban a membráneljárás során 

nem keletkezik nagy klorid-ion tartalmú környezetszennyező szennyvíz. Ennek 

kibocsátása csak nagy hígítással lehetséges, ami növeli az üzemeltetési költséget, a 

határértékek túllépése pedig komoly következményekkel jár. Egy másik tanulmány szerint 

[PICKERING et al. 1993] a nanoszűrés üzemeltetési költségén belül 42% az 

energiaköltség és 54% a membráncsere (200 m3/óra vízhozam esetén), a költség abszolút 

értéke pedig a permeátumfluxus függvénye és fordított arányban áll vele. A nanoszűrés 

egyik hátrányos tulajdonsága a membrán permeátumfluxusának lassú csökkenése a 

membrán pórusainak lassú eltömődése miatt („fouling”). Ennek eredete leggyakrabban a 

koncentrátum oldalon lassan kicsapódó gipszkristályokra vezethető vissza [AMJAD 1985]. 

Ennek megakadályozására lerakódás gátló adalékot („antiscalant”) adnak a betáplált 

vízhez. A leggyakrabban használt anyagok hatékonysági sorrendben a következők: 

poliakrilátok>hexametafoszfátok>>pirofoszfát>tripolifoszfát>polisztirolszulfonát> 

poliakrilamid. Ezek az adalékok azonban maguk is csökkentik a vízfluxust [SOLTANIEH 

et al. 1999], így csak optimális koncentrációban lehet adagolni őket. Magas gipsztartalmú 

vizeknél meszes előlágyítást is alkalmaznak [BERTRAND et al. 1997]. 

A vízkő és lerakódás képződés komoly probléma minden nanoszűrést alkalmazó 

víztechnológiában. A CaCO3 kiválás ellen a víz kénsavas savanyításával védekeznek  

(19. ábra), a gipsz lerakódását pedig előszűréssel [LEE et al. 2000] és inhibitorok 

használatával akadályozzák meg. A legfontosabb ma használt inhibitorok a nátrium-

hexametafoszfát [(NaPO4)6], a foszfonátok [GILL 1999] és a poliakrilsav [CH2CHCOOH]n 

[DARTON 1997]. 
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19. ábra Vízkezelőmű Jarny-ban (Franciaország) 2500 m3/nap kapacitással  

[LEE et al. 2000] 

3.10.2. Ivóvíz tisztítása 
 

3.10.2.1. Ivóvíz arzénmentesítése 

 
Az arzén már kis mennyiségben is toxikus az emberi szervezetre. Igen szigorúak az 

előírások a maximális megengedett koncentrációjára, az USA-ban 0,05 mg/dm3, Japánban 

0,01 mg/dm3. Az arzén az ivóvízben többféle fizikai állapotban (lebegő, kolloid és oldott) 

valamint kétféle oxidációs formában létezik: arzenátként As(V) és arzenitként As(III). A 

felszín alatti vizekben az arzén döntően oldott állapotban fordul elő. A természetes vizek 

pH-ja 5 és 8 közötti, ezért az arzenát anionként, míg az arzenit teljesen protonált semleges 

molekulaként fordul elő. Természetes vizekben általában az arzenátion forma a gyakoribb, 

azonban kisebb mennyiségben az arzénessav is megtalálható. Az arzén metilezett 

származékai is megtalálhatók a természetben, ezek jelentősége az ivóvíz forrásoknál 

általában jelentéktelen [BRANHUBER et al. 1998]. 

Számos technológiát alkalmaznak arzénmentesítésre: derítés, szűrés, meszes lágyítás, 

aktivált alumínium-oxidos adszorpció, anioncsere, fordított ozmózis, valamint ezek 

módosított vagy kombinált változatai. A legjobb elérhető technológia jelenleg a fordított 

ozmózis, de ez egyben a legköltségesebb is. Több tanulmány vizsgálta a nanoszűrés 

felhasználhatóságát arzéneltávolítás céljából. NF-70 membránon 97%-os As(V) 

eltávolítást  
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értek el, azonban ez az érték drasztikusan csökkent a visszanyerés növelésével 

(permeátum-koncentrátum arány növelése). NF-90 membránon As(V) és As(III) együttes 

eltávolítását valósították meg 90% fölötti eredménnyel. Az NF-45 membránt is vizsgálták 

(20. ábra), amely az As(V)-t 90% körül távolítja el, azonban As(III) esetén csak 10-20% 

közötti a visszatartás [VRIJENHOEK et al. 2000]. 

 

 
20. ábra Arzén eltávolítás az arzén koncentráció függvényében, 10-2 M NaCl és 10-3 M 

NaHCO3 elektrolitok jelenlétében NF-45 nanoszűrő membránnal (pH = 8,1-8,2; 25 °C) 

[VRIJENHOEK et al. 2000]. 

 

A pH hatását is tanulmányozták a két különböző oxidációs állapotú arzénre negatív töltésű 

NF-membránon (ES-10). Egyértelműen kiderült (21. ábra), hogy növekvő pH-n az As(III) 

is elválasztható a rendszerből, vagyis a nanoszűrő membrán töltés-taszító hatása a döntő és 

nem a szűrőhatása [URASE et al. 1998]. 
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21. ábra Arzénvegyületek visszatartása a pH függvényében ES-10 nanoszűrő membránon 

((CH3)2AsO4 pKa = 6,2; H2AsO4
- pKa = 6,94; H3AsO3 pKa = 9,1) [URASE et al. 1998] 

 

3.10.2.2. Oldott uránvegyületek eltávolítása ivóvízből nanoszűréssel 

 

Az uránvegyületek a felszín alatti vizekben főként olyan helyen fordulnak elő, ahol 

az alapkőzet bázikus, pl. gránit. Európában ilyen terület Skandinávia, továbbá 

Spanyolország, Portugália, Franciaország, Csehország, Ukrajna, Svédország és Finnország. 

Ezen területek felszín alatti vizeiben az oldott urán tekintélyes koncentrációban fordul elő. 

Az urán víz/szén-dioxid rendszerben többféle formában fordul elő.  

Amennyiben a víz pH-ja 5-nél nagyobb, akkor a töltés nélküli UO2CO3 komplex, a 

kétértékű UO2(CO3)2
2- komplex és a négyértékű UO2(CO3)3

4- komplex a domináns. Tiszta 

vizes rendszerben az urán (UO2)3(OH)3
+ kation komplexként fordul elő pH 6 alatt. Az 

eredmények az mutatják, hogy az uránra 90% fölötti visszatartás érhető el tiszta vizes és 

hidrogén-karbonát tartalmú vizes rendszerekben. A legfontosabb eredmény, hogy a 

természetes vizekben, amelyek semleges vagy gyengén lúgos pH értékűek, az UO2(CO3)2
2- 

és az UO2(CO3)3
4- urán komplexre 95% fölötti visszatartás érhető el [RAFF et al. 1999]. 
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3.10.2.3. Talajvíz nitrát mentesítése 

 

Az intenzív mezőgazdasági termelés, a nitrogénműtrágyák felhasználása jelentősen 

megnövelte a természetes vízforrások, így a talajvíz nitrát-tartalmát is. Míg a nitrát-ion 

relatíve nem mérgező felnőtteknek, mert gyorsan kiürül a veséken keresztül, addig 6 éven 

aluli gyerekeknek 10 mg/dm3 fölött halálos lehet.  

A nitrát-ion nitrit-ionná alakul, ami reagál a hemoglobinnal és metahemoglobint képez, ezt 

az állapotot „blue baby syndrome”-nak hívják. A maximális megengedett koncentráció 

nitrát-ionra ivóvízben az EU-ban 50 mg/dm3, de 25 mg/dm3 az ajánlott. Az USA-ban még 

szigorúbb a szabályozás, 10 mg/dm3 a maximális megengedett koncentráció. 

Manapság a legelterjedtebb eljárás a különböző nitrát-tartalmú vizek összekeverése, 

költségesebb megoldás az ioncsere, az elektrodialízis és a biológiai tisztítás. 

A nanoszűrés felhasználhatóságának jelenlegi korlátozó tényezője a nem megfelelő 

szelektivitás nitrát-ionra. BOHDZIEWICZ és munkatársai által végzett kísérletekben több 

nanoszűrő membránt vizsgáltak meg nitrát-ion eltávolítására, eredményeiket a 3. táblázat 

foglalja össze [BOHDZIEWICZ et al.1999]. 

 

3. táblázat Különböző nanoszűrő membránok ionvisszatartása 

                      [BOHDZIEWICZ et al.1999] 

Membrán-
típus 

Mg2+ 

Visszatartás 
% 

Ca2+ 

Visszatartás 
% 

SO4
2- 

Visszatartás 
% 

HCO3
- 

Visszatartás 
% 

NO3
- 

Visszatartás 
% 

Na+ 

Visszatartás 
% 

HG19 28,3 22,5 29,0 19,7 8,6 7,4 

SX10 67,8 64,4 68,5 58,8 32,1 25,2 

SX01 58,7 56,1 50,1 47,1 28,0 21,8 

SV10 55,0 54,1 46,4 40,9 24,8 18,7 

BQ01 33,2 29,4 37,9 24,4 11,5 9,7 

MX01 18,7 18,1 20,2 15,3 7,5 6,5 

 

A leghatásosabb nitrát eltávolítást az SX10 típusú membránnal érték el. Amennyiben a 

betáplált víz nitrát-tartalma magas, a nanoszűrés önmagában nem elegendő a megfelelő 
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nitrát-ion koncentráció elérésére, ekkor fordított ozmózist kell alkalmazni a nanoszűrés 

után. A nanoszűrés előnye, hogy a keménységet okozó sók nagy részét is eltávolítja, így a 

fordított ozmózisban betöményedő oldatból nem tud kiválni a membrán felületére a CaSO4 

és a CaCO3. A másik módszer (Nanex-eljárás) során szulfátion-tartalmú nitrátos vizet 

nanoszűréssel kezelnek, a permeátumot kloridciklusú anioncserélőn keresztül vezetik és 

keverik a nanoszűrt víz koncentrátumával. A magas szulfáttartalom a nitrát-ion 

visszatartását nullára csökkenti. Ez a kombinált eljárás csökkenti az ioncserélő 

regenerálásához szükséges víz mennyiségét [RAUTENBACH et al. 1990]. 

 

3.10.3. Illékony szerves halogénvegyületek eltávolítása 
 
Az illékony szerves halogénvegyületek (volatile organohalide compounds, HOV) a 

felszíni- és a talajvizekben is előforduló rákkeltő anyagok. Nanoszűréssel történő 

elválasztásuk részben a sztérikus hatáson alapul, azonban fontos szerepe van az 

adszorpció, diffúzió, deszorpció mechanizmusának is. Emiatt a mennyiségük nem minden 

esetben csökkenthető le az ivóvízben megengedett koncentrációszint alá. A nyomás 

változtatása nincs hatással az egyes komponensek (kloroform, triklór-etilén, tetraklór-

etilén) visszatartására [DUCOM et al. 1999]. 

 
3.10.4. Technológiai vizek újrahasznosítása 
 
A hagyományos szennyvízkezelési eljárások, a fiziko-kémiai, a biológiai tisztítási 

technológia általában csak részleges megoldást adnak. Az esetek többségében nem teszik 

lehetővé a tisztított fázis újrahasznosítását, és nem oldják meg megnyugtató módon a 

környezetvédelmi problémákat. 

A hagyományos kezelési módszerek sorozatát kell adott esetben alkalmazni, hogy 

elfogadható eredményhez jussunk. 

A hulladékok, szennyvizek feldolgozásánál membrántechnika segítségével elkülöníthetjük 

a legfontosabb összetevőket, a valódi oldatból eltávolíthatjuk a szerves és ionos 

molekulákat, elválaszthatjuk a lebegőanyagokat, valamint a kolloidális formában lévő 

molekulákat. 

A membránszeparáció gyakran mint önálló tisztítási lépcső kielégítő eredményt ad, de 

legtöbbször a konvencionális technológiákkal kombinálva célszerű alkalmazni. 
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3.10.4.1. NaCl visszanyerése ipari hulladékoldatokból 

 
Az eljárás lényege, hogy az üzemeltetés során keletkező hulladékvizekből, amelyek 

dominánsan nátrium-kloridot tartalmaznak, többlépcsős nanoszűréses kezelési fázisban a 

nátrium-klorid tartalom 80%-a visszanyerhető újrahasznosítható formában. 

 

3.10.4.1.1. Textilipari hulladékoldat feldolgozása 

 

A reaktív színezékek többértékű anionra disszociáló 700-3000 Dalton közötti 

molekulatömegű anyagok, amelyeknek egy vagy több reakcióképes csoportja van, amivel a 

textilszálhoz kémiailag kapcsolódnak. A színezék 10-20%-a elhidrolizál és a színező 

fürdőben marad, illetve a textil mosásával az első mosófürdőbe kerül. Ezt a színezéket már 

nem lehet felhasználni, viszont nagy mennyiségű színezék- és sótartalmú hulladékoldat 

keletkezik. Ennek újrahasznosítása nanoszűrés segítségével lehetséges, mert így a 

színezékmaradványoktól, többértékű sóktól a tiszta nátrium-klorid oldatot el lehet 

választani, a NaCl tartalmú víz pedig újrahasználható.  

A színező eljárás egy korábbi fázisában egy 300 Dalton körüli színezéket egy 200 

Daltonos MWCO értékű NF-membrán már közel 100%-ban visszatart [MACHENBACH 

et al. 1997]. Színezék és só keverékoldatainak vizsgálatakor kísérletileg tapasztalták a 

NaCl negatív visszatartását, ami a színezék/NaCl arány növekedésével emelkedett 

[SCHIRG et al. 1992; KOYUNCU et al. 2002]. 

Ha a visszatartás képletből számított Ri<0, akkor negatív visszatartásról beszélünk. Ennek 

jelentése, hogy a permeátum oldalon az adott komponens koncentrációja nagyobb, mint a 

betáplálási oldalon, vagyis az adott anyagra nézve dúsulás következett be. 

Nemcsak hulladékfeldolgozásra használható a nanoszűrés, hanem tiszta színezékek 

előállítására. Hagyományos technológiával, kisózással nyerik ki a színezéket a vizes 

oldatból, nanoszűréses kivonásnál nem szükséges a kisózás, így nem keletkezik nagy 

sótartalmú szennyvíz [YU er al. 2001]. 

 

3.10.4.1.2. Cukoripari hulladékoldat feldolgozása 
 

A cukoroldat színtelenítésére a gyakorlatban anioncserélő gyantákat alkalmaznak. 

A gyanta regenerálása során kb. 50 g/dm3 NaCl és 5 g/dm3 szerves anyag koncentrációjú 

hulladékoldat keletkezik, amit nem lehet közvetlenül a csatornába engedni.  
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A szerves anyagok 500-20000 Dalton közötti móltömegűek, nagy többségük többszörösen 

negatív töltésű anion. A NaCl visszatartása 0-20% közötti, a szerves anyagoké pedig 80-

97% körül alakul. A nanoszűrő rendszer segítségével sós vizet nyernek vissza, így 

csökkenthető a friss só betáplálásának a mennyisége [WADLEY et al. 1995]. 

 

3.10.4.2. NaOH visszanyerése nanoszűréssel 
 
Az élelmiszeriparban, különösen a tejiparban NaOH oldatot használnak készülék- 

és csőtisztításra. Ennek a lúgnak igen magas a szervesanyag tartalma (KOI: 12-23 kg/m3). 

Szélsőséges pH-nak is ellenálló MPT-34 típusú nanoszűrő membránnal megoldható a 

NaOH oldat visszaforgatása. A permeátum kémiai oxigénigénye (KOI) 0,5 kg/m3-re 

csökkenthető 90%-os kihozatal mellett [NOVALIC et al. Part 1. 1998; NOVALIC et al. 

Part 2. 1998]. 

 

3.10.5. Szennyvízkezelés 

 
A nanoszűrés alkalmazható a szennyvíztisztítás végső lépéseként, szükség szerint 

sóvisszatartás nélkül. A nanoszűrő membránok kis pórusméretűek (400–600 Dalton), így 

hatékonyan tartják vissza a többértékű ionokat, pl. az összes keménységet (Ca2+ és Mg2+), 

és egyes töltött vagy poláris molekulákat. Mindazonáltal a nátrium-kloridot, az egyértékű 

ionokból felépülő sókat áteresztik.  

 

3.10.5.1. Bőrgyári szennyvizek 

 

A bőrgyári szennyvíz minősége nagymértékben ingadozik, ezért, hogy a gyártásban 

a tisztított víz újra felhasználható legyen, szükség van a membrántechnológiák 

alkalmazására. Manapság a membránszűrést már elterjedten használják a szennyvíz-

tisztításban, mivel megbízható, egyenletes minőségű tisztított vizet eredményez.  

A membránok nagymértékben szelektívek és jól tűrik a sokkszerű terhelést. Ezért az 

előállított permeátum csak kevéssé változik a bevezetett szennyvíz tulajdonságainak 

függvényében. A membrántechnológiák fő előnye, hogy a töményítés és elválasztás 

halmazállapot-változás, vegyszerek, vagy hőenergia alkalmazása nélkül történik. 
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A spirálisan feltekert membrán-egységek minimális helyigény mellett nagy felületet 

biztosítanak. Jelentős KOI, BOI és színcsökkenés érhető el, mivel a nanoszűrő membrán 

visszatartja a szerves frakciókat. A permeátum KOI-ja alacsony, az teljesen tiszta és kis 

sótartalmú. Az állandó minőség lehetővé teszi az újrafelhasználást.  

 

3.10.5.2. Szelénmentesítés nanoszűréssel 

 
A mezőgazdasági területekről elfolyó szennyvizek a legnagyobb szelénszennyezők 

a világon. Az USA-ban a maximális megengedett szelénre vonatkozó koncentráció            

5 μg/dm3 (EPA), amely az élővizek védelmére szolgál. Azonban több helyen ennek 

többszörösét mérik (10-500 μg/dm3). A szelén a természetben döntően szelenát SeO4
2- 

formában fordul elő, kis része szelenitként (SeO3
2-). Mivel a szelén kémiailag igen hasonló 

a kénhez, ezért várható, hogy akárcsak a szulfát-ionra, a szelenát-ionra is magas a 

visszatartás. A kísérletek azt mutatják, hogy magas szulfátkoncentráció mellett is jól 

elválasztható a szelenát-ion nyomnyi mennyisége, így a határérték alá csökkenthető a Se 

koncentrációja [KHARAKA et al. 1996]. 
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4. Kísérleti rész 
 

Kutatómunkám során vizsgáltam: 

a) A különböző töltésszámú ellenionok (a vizsgált ion töltésével ellentétes töltésű ion) 

hatását az egyes anionok és az egyes kationok nanoszűrő membránokon történő 

áteresztésére. Ennek keretében elvégeztem: 
• Klorid-ion (Cl-) vizsgálatát, 

• Szulfát-ion (SO4
2-) vizsgálatát, 

• Nátrium-ion (Na+) vizsgálatát, 

• Az ellenion  hidratált-ion átmérőjének hatását az ion áteresztésére. 

b) Az ionáteresztés és a permeátum fluxusának összefüggését. 

c) Az oldat koncentrációjának hatását  

•    az ion áteresztésére, 

• a permeátum fluxusára, 

•    a szalicilát- (Sal-) és a klorid (Cl-) oldatok különböző koncentrációja 

keverékének hatását a kation áteresztésére. 

d) A kvaterner ammónium-sók hatását, ezen belül: 

•    a tetrabutil-ammónium-bromid (TBAB) koncentrációjának hatását az anionok 

elválasztására,  

• a tetrabutil-ammónium-klorid (TBAC) koncentrációjának hatását a  

     kationok áteresztésére, 

• az oldatok készítésétől eltelt idő és a vizsgált ion áteresztése közötti 

összefüggést, 

e) A permeátumok többlépcsős szűrésének hatását az anionok elválasztására: 

• tetrabutil-ammónium-bromid (TBAB) egyszeri adagolása, 

• tetrabutil-ammónium-klorid (TBAC) egyszeri és többszöri adagolása esetén. 

f) A nátrium-klorid (NaCl) és magnézium-szulfát (MgSO4), valamint a  

nátrium-szulfát (Na2SO4) és magnézium-klorid (MgCl2) rendszerek fenti effektusokon 

alapuló elválaszthatóságát. 
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4.1. A kísérleti berendezés leírása 

 
A kísérleti berendezés a KUTESZ által gyártott, 6 bar üzemi nyomásra tervezett, 

síkmembrán készülék volt (ld. 22. ábra). 

 

 
22. ábra A kísérleti berendezés 

Ezt a készüléket hőérzékeny anyagok nyomás alatti szűrési és tisztítási feladataihoz 

fejlesztették ki. Folyamatos vagy szakaszos, zárt vagy nyitott technológiai körökbe 

egyaránt beépíthető. A kézzel rögzíthető, kengyelekkel összefogott, rozsdamentes 

acélházú, csatlakozó csonkokkal ellátott szűrő kis belső ellenállású, és ebből következően 

nagy átfolyási teljesítményű laboratóriumi eszköz. 

A szerkezet három rozsdamentes acéllábon áll. Alsó és felső szűrőtartó házfélből, PTFE 

bevonatú szűrőtartó lemezek közé helyezhető szűrőmembránból és szilikon gumi 

tömítésből épül fel. A készülék a tervező szerint 15 bar-ig biztonságosan használható. A 

szűrendő anyagot a korong kerületén axiálisan elhelyezett bevezető csonkon, nyomás alatt 

juttatjuk a membrán fölé. Az anyag csigavonalban áramolva halad a membránon, állandó 

öblítéssel, a közepén lévő elvezető csonk felé (23. ábra). 
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23. ábra A kísérleti berendezés alkatrészei 

 

A készülék aktív membránfelülete 88,16 cm2 (egy 14,2 cm átmérőjű körmembrán felülete). 

A vizsgált oldatot egy változtatható lökettérfogatú (ProMinet sigma) dugattyús szivattyú 0-

150 cm3/min sebességű térfogatárammal áramoltatja át a rendszeren. 

Az összekötő csövek és a csatlakozók saválló acélból készültek. 

A nyomás mérésére BOURDON CSÖVES manométert használtam és a nyomás ingadozás 

kiegyenlítésére légüstöt iktattam be (24. és 25. ábra). 

 
24. ábra A kísérleti berendezés összeállítása 
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25.  ábra A kísérleti berendezés összeállításának folyamatábrája 

 

4.2. A kísérletekben alkalmazott nanoszűrő membránok jellemzői 
  

A kísérletekhez KOCH, DESAL, DOW/Filmtec, illetve Hydranautics gyártmányú, 

kereskedelmi forgalomban beszerezhető nanoszűrő membránokat használtam fel. 

A membránok adatai a 4. táblázatban láthatók. 

 
4. táblázat A kísérletekben felhasznált nanoszűrő membránok tulajdonságai 

Membrán 

megnevezése 

Gyártója Anyaga pH 

tartomány 

Molekulatömeg 

vágási értéke 

(Dalton) 

NaCl 

visszatartása 

(%) 

MPF-34 KOCH Poliéterszulfon 

polipropilén 

hordozón 

0-14 200 35 

DL DESAL Aromás poliamid 2-11 490 15 

PVDI Hydranautics Polivinil-difluorid 2-10 300 64 

Hr98pp DOW/Filmtec poliamid 2-11 200 97,5 

 

(Mivel a fordított ozmózis membránok és a nanoszűrő membránok mérettartománya 

gyakran nem különül el élesen egymástól  a Hr98pp-t nanoszűrő membránként 

alkalmaztam). 

 

Membrá
SzivattyúTároló

edény

p

Vp
.

p = 10*10  Pa
6

VR
.

 
Légüst
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4.3. Analitikai módszerek 
 

A mintákból az egyes anionok és az egyes kationok koncentrációinak 

meghatározását ionkromatográffal végeztem. 

Az alkalmazott ionkromatográfiás készülék és kolonna a következő: 

              Metrohm      861 Advanced compact IC 

              Metrohm      837 IC combi degasser 

              Metrohm      771 IC compact interface 

              Metrosep A Supp 4 250/4.0 anioncserélő oszlop 

              Metrosep C3 – 250 kationcserélő oszlop. 

Az anionok meghatározásához 1,8*10-3 mol/dm3 Na2CO3 + 1,7*10-3 mol/dm3 NaHCO3 

eluenst alkalmaztam. Az eluensáram sebessége 1,0 cm3/perc, az injektor térfogata 20 µl, a 

Detektor Suppressed CD, a hőmérséklet 30 ºC, a nyomás 7,1 MPa volt.  

Az anionok (Cl-, I-, F-, Br-, NO3
-, HPO4

2- és SO4
2-) koncentrációját ionkromatográfiásan 

határoztam meg úgy, hogy a permeátum és a koncentrátum mintákból 100-100 µl 

mennyiséget UT vízzel 500-szorosára hígítottam, és így injektáltam. A kromatogramokból 

a csúcsterület alapján előzetes kalibráció alapján határoztam meg az alkotók koncentrációit 

(26. ábra). 

 

 
26.  ábra Néhány anion kromatogramja 
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A kationok meghatározásához Metrosep C3-250 kolonnát és 5,0*10-3 mol/dm3 HNO3 

eluenst használtam. Az eluensáram sebessége 1,0 cm3/perc, az injektor térfogata 20 µl, a 

hőmérséklet 30 ºC, nyomás 10,2 MPa volt. A kationok (Li+, K+, Na+, NH4
+, Ca2+ és Mg2+) 

mennyiségét ionkromatográfiásan határoztam meg úgy, hogy a permeátum és a 

koncentrátum mintákból 100 µl-t UT vízzel 500-szorosára hígítva injektáltam. A 

kromatogramokból a csúcsterület alapján előzetes kalibráció alapján határoztam meg az 

alkotók koncentrációit (27. ábra). 

 
27.  ábra Néhány kation kromatogramja 

 

A szalicilát koncentrációt UV spektrometriásan, előzetes kalibrációval (Hewlett-Packard 

8452A diode array spectrometerrel) 298 nm hullámhosszon mértem. 

  

Számítások : 

 

Az ionvisszatartás definíciója (Ri%): 

                                 100]
C
C[1(%)R P

i ∗−=                          (25)     

ahol  C a betáplált oldat koncentrációja (mol/dm3), CP az adott ion koncentrációja a 

permeátumban (mol/dm3). 

Az ion áteresztés definíciója (Tr%): 

                                      100
C
CTr(%)

R

P ∗=         (26) 

ahol  CR az adott ion koncentrációja a koncentrátumban (mol/dm3). 
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Elválasztási tényező (n): 

                                          
ion2

ion1

Tr
Trn =                        (27) 

ahol a Trion1 az 1-es ion áteresztése és a Trion2 a 2-es ion áteresztése. 

Áteresztési együttható (S%): 

                                           100
C
CS(%) P ∗=                                               (28) 

Elválasztási faktor (m): 

                                   
ion2

ion1

S
S

m =                                    (29) 

ahol a Sion1 az 1-es ion áteresztési együtthatója, a Sion2 a 2-es ion áteresztési együtthatója. 

A diffúziós folyamatot Fick I. diffúziós törvénye írja le:  

                                            
dx
dCDJd −=                                                       (30) 

ahol Jd 
a diffúziós fluxus [(mol/cm2)/s egységben], D a diffúziós állandó [cm2/s 

egységben] és dC/dx a koncentrációs gradiens [(mol/cm3)/cm egységben]. A diffúziós 

konstans:  

                                                
f

RTD =                                                          (31) 

ahol R az általános gázállandó [8,314 (J/(mol.K))], T az abszolút hőmérséklet és f a 

súrlódási tényező [(J/mol)(s/cm2)], amely jellemzi, milyen könnyen tud egy molekula 

átjutni a membránon. 

Az ionok mobilitása (az ion mobilitása megadja, hogy milyen gyorsan tud mozogni egy 

anyagon keresztül adott elektromos erőtér hatására) és a membrán súrlódási tényezője 

között fordított arányosság van :                                                   

  
f
Fμ =                                                              (32) 

ahol μ az egy vegyértékű ion mobilitása [(cm/s)(V/cm)], F a Faraday állandó 

(96500 C/mol). Az f súrlódási tényező helyett szokás a μ ion mobilitást használni: 

                                                                 
RT
DFμ =                                                                                          (33)     
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Az áramlási Reynolds-szám dimenzió nélküli mennyiség, mely a tehetetlenségi erők és a 

viszkózus erők, vagyis a közeg belső súrlódása közötti viszonyszám, és az alábbi képlettel 

számítható: 

ν
υ hdRe ⋅

=             (34) 

ahol  υ  - az áramlási sebesség (cm/s),  

 ν  -  a kinematikai viszkozitás (cm2/s), 

 dh  - a hidraulikai egyenértékű átmérő (cm). 

n

n

K
A

⋅= 4d h         (35)  

ahol   An – az átömlési keresztmetszet (cm2), 

             Kn - a nedvesített kerület (cm). 

Példaként az MPF-34 membránra vonatkozó Reynolds szám értékének kiszámítását 

mutatom be az alábbiakban. 

A 23. ábrán látható az átáramlási felületet biztosító csigavonal hossza 152 cm és az így 

adódó félkör átmérője 0,58 cm, így: 

  An  = (0,58/2)2.3,14/2 = 0,132 cm2   és  

  Kn = 0,58.3,14/2 = 0,9106 cm. 

  A hidraulikai egyenértékű átmérő számításához a 35. képletet használtam, s így: 

dh = 0,58 cm. 

υ  = 18,93 cm/s 25 ºC-on  ( a desztillált víz  2,5 cm3/s térfogatárammal megy át a 

membránon és az átömlési keresztmetszet 0,132 cm2), 

ν (25 ºC) = 8,93. 10-3 cm2/s (irodalmi adat), 

Re = 1229,76 ( a 34. képlet alapján), az áramlás lamináris. 
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4.4. Kísérletek desztillált vízzel 
 

A kísérleti rendszer összeállításakor először desztillált vizet használtam, hogy a 

berendezés nyomásállóságát kipróbáljam, és megvizsgáljam, hogy milyen körülmények 

között nyerhető permeátum. A készüléket minden mérés előtt ellenőriztem, megmértem a 

vízértéket annak bizonyítékául, hogy megfelelően tömített-e a rendszer, és jól működik-e a 

membrán. 

4.5. Membránszűrési kísérletek 
 

A kísérlet megkezdése előtt a készüléket 10 bar nyomású desztillált vízzel 

kimostam, majd meghatároztam a vízértéket. 

Ezután a nagynyomású teret 100 cm3 mérendő oldattal 10 bar nyomáson átöblítettem, majd 

az oldatot kinyomattam. Bemértem 400 cm3 oldatot, és a rendszer légtelenítése után 10 bar 

nyomáson és szobahőmérsékleten (ismételt ellenőrző hőmérséklet méréssel) megindítottam 

a keringetést (azaz a koncentrátumot visszavezettem a tároló edénybe) 130 cm3/perc 

betáplálási térfogatárammal. Amikor beállt a stacionárius állapot (permeátumfluxusa 

időben állandó lett (28. ábra)) a koncentrátumból és a permeátumból is 100-100 cm3 mintát 

vettem. 
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28.  ábra A permeátum fluxusa az idő függvényében 

 

Az ábra alapján látható, hogy a membránon áthaladó fluxus ~1,1óra után állandósult 

állapotú lesz. 
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4.6. Kísérlet nátrium-klorid oldattal, a reprodukálhatóság vizsgálata 
 

A kísérletek időszakában a membrán működését többször ellenőriztem úgy, hogy az 

ismert nátrium-klorid só elválasztást újra megmértem. Azt tapasztaltam, hogy a mérés 

reprodukálható (5. táblázat). 

 
5. táblázat A membránokon végzett elválasztás reprodukálhatósága (t = 25 ºC, p = 10 bar) 

 MPF-34 membrán DL membrán 

C0 (mol/dm3) 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 

Jp (m3/(m2.h)).10-3 6,704 6,710 6,705 25,023 25,286 25,279 

Sóvisszatartás, R (%) 36 34 38 16 17 18 

Standard deviáció, SD ± 2 ± 1 

Variációs koefficiens, V (%)  5,55  5,88  

Re (25 ºC) 1229,76 1229,76 

 

 PDVI membrán Hr98pp membrán 

C0 (mol/dm3) 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 

Jp (m3/(m2.h)).10-3 7,600 7,580 7,585 2,384 2,250 2,325 

Sóvisszatartás, R (%) 9,5 10,5 10 49 47 51 

Standard deviáció, SD ± 0,5 ± 2 

Variációs koefficiens, V (%) 5,0  4,08  

Re (25 ºC) 1229,76 1229,76 

 

4.7. Különböző töltésszámú ellenionok hatása az egyes anionok és az egyes 

kationok áteresztésére 
 

Ezen kísérletekben a Cl--, SO4
2-- és Na+-ion áteresztésére különböző töltésű 

ellenionok hatását vizsgáltam. 

 

4.7.1. A klorid-ion elválasztásának vizsgálata különböző töltésszámú kísérő 

kationok mellett  

 

A kísérletekben DL és MPF-34 membránokat alkalmaztam, a kísérő kation Na+, K+, 

NH4
+, Li+, Ca2+, Mg2+, Al3+ és Fe3+, a vizsgált anion a Cl- volt. Ezeket analitikai tisztaságú 

sók formájában alkalmaztam. Oldószerként ultra tiszta (UT) vizet használtam, amelynek  
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fajlagos vezetőképessége 25 ºC-on 0,05 µs/cm. A kísérletekben 0,1 mol/dm3-es oldatot 

készítettem, amivel 5 és 10 bar nyomáson, szobahőmérsékleten membránszűrési 

kísérleteket végeztem. A klorid mennyiségét ionkromatográfiásan határoztam meg úgy, 

hogy a permeátum és a koncentrátum mintákból 100 - 100 µl mennyiséget UT vízzel 500-

szorosára hígítottam, és így injektáltam. A kromatogramokból a csúcsterület alapján 

előzetes kalibrációból határoztam meg a koncentrációt. Az így nyert eredményekből 

számított ionáteresztés (Tr) értékeket ábrázoltam a permeátum fluxus (Jp) függvényében. 

A 6. táblázatban néhány ion vizes oldatban mért diffúzió-állandója látható 25 °C-on 

[Quiley et al. 1987; Lerman 1979]. 

 

6. táblázat Néhány ion vizes oldatban mért diffúzió-állandója 25 °C-on 

                               [Quiley et al. 1987; Lerman 1979] 

Kation D0 (x 10-10 m2/s) Anion D0 (x 10-10 m2/s) 

H+ 93,1 OH- 52,7 

Li+ 10,3 Cl- 20,3 

Na+ 13,3 HS- 17,3 

K+ 19,6 1/2SO4
2- 10,7 

NH4
+ 19,8 NO2

- 19,1 

1/2Mg2+ 7,05 NO3
- 19,0 

1/2Ca2+ 7,93 HCO3
- 11,8 

1/2Mn2+ 6,88 1/2CO3
2- 9,55 

1/2Fe2+ 7,19 1/3PO4
3- 6,12 

1/2Cu2+ 7,33 1/2CrO4
2- 11,2 

1/2Zn2+ 7,15 I- 20,5 

1/2Cd2+ 7,17       

1/2Pb2+ 9,45       

1/3Al3+ 5,41   

1/3Fe3+ 6,04   
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A mérési eredményeket a 7., 8. és a 9. táblázat, valamint a 29., 30. és a 31. ábra 

tartalmazza. Az ábrákon feltüntettem a mérési pontokra illesztett egyenesek és az illesztés 

paramétereit. 
7. táblázat A klorid-ion áteresztése a DL membránon különböző töltésű kísérő kation mellet 

                                                                  (t = 25 ºC, p = 5 bar) 

C (0,1mol/dm3) Tr (%) Jp (dm3/(m2.h)) 

NaCl 83,0 20,943 

KCl 88,0 21,758 

LiCl 82,0 20,677 

NH4Cl 88,0 21,565 

CaCl2 38,0 10,829 

MgCl2 30,0 8,475 

AlCl3 6,5 2,707 

FeCl3 3,0 3,790 

TBAC 6,0 2,707 
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ahol    A - tengelymetszet  B - meredekség 

R - korrelációs együttható  P - valószínűség 
N - Az adatpontok száma                SD - Szórás 

29. ábra A permeátum fluxusa a DL membránon a klorid-ion áteresztés 
függvényében 5 bar nyomáson 
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8. táblázat A klorid-ion áteresztése a DL membránon különböző töltésű kísérő kation mellett 

                                                            (t = 25 ºC, p = 10 bar) 

C (0.1mol/dm3)   Tr (%) Jp (dm3/(m2.h)) 

NaCl 85 25,286 

KCl 92 31,649 

LiCl 84 24,644 

NH4Cl 90 30,978 

CaCl2 41 15,381 

MgCl2 33 10,107 

AlCl3 8 5,829 

FeCl3 5 4,071 
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30.  ábra A permeátum fluxusa a DL membránon a klorid-ion áteresztés  

függvényében 10 bar nyomáson 
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9. táblázat A klorid-ion áteresztése a MPF-34 membránon különböző töltésű kísérő kation mellett 
                                                        (t = 25 ºC, p = 10 bar) 

C (0,1 mol/dm3)  Tr (%) Jp (dm3/(m2.h)) 

NaCl 65,0 6,704 

KCl 71,0 8,370 

LiCl 49,0 6,530 

NH4Cl 67,0 7,022 

CaCl2 36,0 3,430 

MgCl2 28,0 2,185 

AlCl3 5,5 1,329 

FeCl3 3,0 1,071 
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31.  ábra A permeátum fluxusa a MPF-34 membránon a klorid-ion áteresztés  

                                            függvényében 10 bar nyomáson 

 

A fenti eredményekből látható, hogy a klorid-ion elválasztása erősen függ a kísérő kation 

töltésszámától, és az egytöltésű kísérő kation gyorsabban halad át a DL membránon, mint a 

kettő- vagy a háromtöltésű kation.  
Az MPF-34 membránon végzett kísérletek ugyanazt a tendenciát követték: a klorid 

elválasztásánál látható, hogy az egytöltésű kísérő kation kevésbé akadályozza a klorid-ion 

visszatartását, mint a kettő- vagy a háromtöltésű kation. 
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A diffúziós folyamat kezdetén azonban a membránon koncentráció és elektromos 

feszültségkülönbség alakul ki. Mivel a klorid-ionok mobilitása sokkal nagyobb, mint a 

kettő- és a háromtöltésű kationok mobilitása, ezért adott idő alatt a membrán nagyobb 

koncentrációjú oldalán levő ionok közül a klorid-ionok messzebbre jutnak a membránon 

belül, mint a kettő- és a háromtöltésű kationok. Így elektromos erőtér alakul ki, s a 

kezdetben kisebb koncentrációjú oldal negatívabb lesz, mint a másik oldal. Ez az erőtér 

lassítja a klorid-ion és gyorsítja a kettő- és a háromtöltésű kationok diffúzióját. Ezt az 

erőteret diffúziós erőtérnek hívjuk. A diffúziós erőtér elősegíti, hogy a klorid- és a kettő- és 

háromtöltésű kationok diffúziója közel egyenlő legyen. A klorid-ionoknak és az egytöltésű 

kationoknak a mobilitása közel azonos, ebből következik, hogy itt az egytöltésű kationok 

nem lassítják a klorid-ionok áthaladását a membránon. 

 

4.7.2. A szulfát-ion elválasztásának vizsgálata különböző töltésszámú  
                kísérő kationok mellett  

 

DL membránon a szulfát-ion visszatartását 10 bar nyomáson különböző 

töltésszámú kísérő kationokkal vizsgáltam. Kísérleteimben a kísérő kationok Na+, K+, 

NH4
+, Cu2+, Mg2+ és Al3+ voltak. Ezeket analitikai tisztaságú sók formájában alkalmaztam. 

Ezzel az oldattal 10 bar nyomáson és szobahőmérsékleten végeztem a membránszűrési 

kísérleteket. A szulfát-ion mennyiségét ionkromatográfiásan határoztam meg úgy, hogy a 

permeátum és a koncentrátum mintákból 100 µl-t UT vízzel 500-szorosára hígítva 

injektáltam. A kromatogramokból a csúcsterület alapján előzetes kalibráció alapján 

határoztam meg az alkotók koncentrációit. Az így nyert eredményekből a 26. képlet 

alapján számoltam az ionáteresztés értékeket, és ábrázoltam a Jp függvényében.  
A 6. táblázat és a 33. képlet segítségével számoltam az ion mobilitást, a kapott értékeket a 

10. táblázatban foglaltam össze. 
10. táblázat Néhány ion mobilitása 25 ºC-on 

Ion Ion mobilitás 

[(cm/s)(V/cm)] *10-4 
Na+ 5,20 
K+ 7,61 

NH4
+ 7,60 

Mg2+ 5,50 
Cu2+ 5,80 
Al3+ 6,40 
SO4

2- 8,30 
 

 



Kísérleti rész 

 68

A mérési adatokat és eredményeket a 11. táblázat és a 32. ábra tartalmazza. 

 
11.  táblázat A szulfát-ion áteresztése a DL membránon különböző töltésű  

                                 kationok mellett (t = 25 oC, p = 10 bar) 

Oldat 

0,1 mol/dm3 

Tr(SO4
2-) 

 (%) 

Jp 

(dm3/m2*h) 

Ion mobilitás  

[(cm/s)(V/cm)] *10-4 

Na2SO4 5,8 5,053 5,20 

K2SO4 6,8 5,945 7,61 

(NH4)2SO4 7,0 5,831 7,60 

MgSO4 2,6 10,455 2,75 

CuSO4 4,0 9,188 2,90 

Al2(SO4)3 2,3 2,972 2,13 
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32. ábra A permeátum fluxusa a szulfát-ion áteresztés függvényében 

a DL membránon 10 bar nyomáson 

 

Azt tapasztaltam, hogy a szulfát-ion elválasztása függ a kísérő kation töltésszámától, és 

függ annak mobilitásától is . 

Mivel a szulfát-ionok mobilitása sokkal nagyobb mint a nátrium-ionoké, ezért adott idő 

alatt a membrán koncentrátum oldalán lévő ionok közül a szulfát-ionok messzebbre jutnak 

a membránon belül mint a nátrium-ionok. Így elektromos erőtér fog kialakulni, kezdetben 

a permeátum oldala negatívabb lesz, mint a másik oldala. Ez az erőtér lassítja a szulfát- és 

gyorsítja a nátrium-ionok diffúzióját. Ebből látható, hogy a nátrium-ionok lassítják a  
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szulfát-ionok áthaladását a membránon keresztül. Ez a jelenség a magnézium- és az 

alumínium-ionoknál is tapasztalható. A kálium- és az ammónium-ionok mobilitása közel 

van a szulfát-ionok mobilitásához, ezért a kialakuló elektromos erőtér kevésbé fogja 

lassítani a szulfát-ionok áthaladását a membránon (33. ábra). 
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33. ábra Az ion mobilitás szulfát-ion áteresztés függvényében 

                                                     a DL membránon 10 bar nyomáson 

 

4.7.3. A nátrium-ion elválasztásának vizsgálata különböző töltésű kísérő 
anionok mellett 

 
A kísérleteket MPF-34 és DL membránokon végeztem. Kísérő anionként  

Cl-, NO3
-, I-, SO4

2- és PO4
3- aniont használtam. Ezzel az oldattal 10 bar nyomáson és 

szobahőmérsékleten végeztem a kísérleteket. A nátrium mennyiségét ionkromatográfiásan 

határoztam meg úgy, hogy a permeátum és a koncentrátum mintákból 100 µl-t UT vízzel 

500-szorosára hígítva injektáltam. A kromatogramokból a csúcsterület alapján előzetes 

kalibrációból határoztam meg az alkotók koncentrációit (12. és 13. táblázat). Az így nyert 

és számított eredményekből a permeátum fluxusát az ionáteresztés függvényében 

ábrázoltam (34., 35. ábra).  

 

 

 

 

 
12. táblázat A nátrium-ion áteresztése MPF-34 membránon különböző töltésű 
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                                  anionok mellett (t = 25 ºC, p = 10bar) 

0,1 mol/dm3 oldat Tr(Na+) (%) Jp (dm3/(m2.h)) 

NaCl 65 6,704 

NaNO3 60 6,374 

NaI 59 7,264 

Na2SO4 32 3,790 

Na3PO4 29 2,165 

 

 

13. táblázat A nátrium-ion áteresztése DL membránon különböző töltésű   

                                                           anionok mellett (t = 25 ºC, p = 10bar) 

0,1 mol/dm3 oldat Tr(Na+) (%) Jp (dm3/(m2.h)) 

NaCl 85 25,286 

NaNO3 76 22,755 

NaI 82 26,264 

Na2SO4 5,8 5,053 

Na3PO4 0 1,665 
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34. ábra A permeátum fluxusa MPF-34 membránon a nátrium-ion áteresztése függvényében 

                                  10 bar nyomáson 
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35.  ábra A permeátum fluxusa DL membránon a nátrium-ion áteresztése függvényében  

10 bar nyomáson 

 

A fenti eredményekből látható, hogy a nátrium-ion elválasztása erősen függ a kísérő anion 

töltésszámától: az egytöltésű kísérő anion gyorsabban halad át a membránon mint a kettő- 

vagy a háromtöltésű anion, valamint a nátrium-ionok. Ebből következik, hogy ezek nem 

akadályozzák a nátrium-ionok áthaladását a membránon. A két- és a háromtöltésű kísérő 

anionok lassító hatásúak a nátrium-ionokra, mivel jóval lassabban haladnak át a 

membránon (diffúzió állandó, 6. táblázat). Ezért itt is elektromos erőtér fog kialakulni, ami 

lassítani fogja a nátrium- és gyorsítani a két- és a háromtöltésű anionok diffúzióját. 
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4.8. A kísérő hidratált kation átmérőjének hatása az anion áteresztésére 
 

Amikor szilárd NaCl-ot oldunk vízben, a NaCl szabályos háromdimenziós 

rácsszerkezete szétesik ionokra. A különálló Cl-- és Na+-ionok köré vízmolekulák 

rendeződnek, ez a folyamat a hidratáció. Az ionok körüli vízmolekulák (a hidrátburok), 

elektromos szigetelőként viselkednek (36. ábra), lecsökkentve a pozitív Na+-ionok és a 

negatív Cl--ionok közötti elektrosztatikus vonzást. 

 

NaCl (sz) H O2⎯ →⎯⎯ Na+ (aq) + Cl- (aq) 
36.  ábra A Na+-ionok és a Cl--ionok hidratált állapotban 

 

A kísérletekhez MPF-34 és Hr98pp gyári membránt alkalmaztam. A klorid- és a szalicilát-

ion áteresztését vizsgáltam, és azt, hogy milyen összefüggés van az anion átjutása és a 

kísérő kation hidratált ionátmérője között. Kísérő kationként Na+, K+, NH4
+, Li+-ionokat 

használtam. A klorid mennyiségét ionkromatográfiásan határoztam meg úgy, hogy a 

permeátum és a koncentrátum mintákból 100 µl-t vettem és UT vízzel 500-szorosára 

hígítva injektáltam. A kromatogramokból a csúcsterület alapján előzetes kalibrációval 

határoztam meg az alkotók koncentrációit. A szalicilát koncentrációt UV spektrometriásan 

határoztam meg úgy, hogy a permeátum és a koncentrátum mintákból 100 µl-t UT vízzel, 

250-szeres hígítással mértem. Az abszorbanciából és az előzetes kalibrációból határoztam 

meg az alkotók koncentrációit. Az így nyert eredményekből számított ionáteresztés 

értékeket a hidratált ion átmérőjének függvényében ábrázoltam.  

 

 

 

 

 

 

A mérési adatokat és eredményeket a 14., 15. táblázat és a 37., 38. ábrák tartalmazzák. 
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14. táblázat A klorid- és a szalicilát-ion áteresztése MPF-34 membránon 

                 a hidratált kation átmérő függvényében (t = 25 ºC, p = 10 bar) [CONWAY  1981]  

Kation 
ion átmérő  

(nm) 

Tr(Cl-)

(%) 

Tr(Sal-)  

(%) 

Li+ 3,82 55 32 

Na+ 3,58 65 24 

K+ 3,31 61 31 

NH4
+ 3,31 63 34 

 

15. táblázat A klorid- és a szalicilát-ion áteresztése Hr98pp membránon 

               a hidratált kation átmérő függvényében (t = 25 ºC, p = 10 bar) 

Kation 
ion átmérő  

(nm) 

Tr(Cl-)  

(%) 

Tr(Sal-)  

(%) 

Li+ 3,82 43 24 

Na+ 3,58 51 30 

K+ 3,31 47 29 

NH4
+ 3,31 50 26 
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37.  ábra A klorid- és a szalicilát-ion áteresztése a hidratált kation átmérő függvényében 
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38.  ábra A klorid- és a szalicilát-ion áteresztése a hidratált kation átmérő függvényében 

 

A fenti eredményekből látható, hogy a klorid- és a szalicilát-ion elválasztása függ a kísérő 

kation hidratált átmérőjétől. A nagyobb átmérőjű hidratált kation nehezebben lép át a 

membránon, s ezzel meglassítja a klorid- és a szalicilát-ion áthaladását is. 

 

4.9. Az ion áteresztése és a permeátum fluxusa közötti összefüggés vizsgálata 
 

A kísérletekhez többféle gyári membránt (MPF-34, Hr98pp, DL) használtam. Azt 

vizsgáltam, hogyan függ az ion áteresztése a permeátum fluxusától. A klorid mennyiséget 

ionkromatográfiásan határoztam meg úgy, hogy a permeátum és a koncentrátum mintákból 

100 µl-t UT vízzel 500-szorosára hígítva injektáltam. A kromatogramokból a csúcsterület 

alapján előzetes kalibrációval határoztam meg az alkotók koncentrációit. 

A szalicilát koncentrációt UV spektrometriásan kaptam meg úgy, hogy a permeátum és a 

koncentrátum mintákból 100 µl-t UT vízzel 500-1000-szeres hígítás után mértem. Az 

abszorbanciából és előzetes kalibrációból nyert eredményekből számított ion áteresztés 

értékeket ábrázoltam a permeátum fluxusának függvényében. 

A mérési adatokat és eredményeket a 16., 17. és 18. táblázat, valamint a 39., 40. és 41. ábra 

tartalmazza.  

 

 

 

 



Kísérleti rész 

 75

16. táblázat Az ion áteresztése (MPF-34 membránon) és a permeátum fluxusa közötti  

                                         összefüggés eredményei (t = 25 ºC, p = 10 bar) 

0,1(mol/dm3) oldat Tr (%) Jp (dm3/(m2.h)) 

NaCl 65 6,704 

KCl 61 6,637 

LiCl 55 6,530 

NH4Cl 63 6,768 

NaI 59 7,264 

KI 60 7,896 

NH4I 61 7,896 

NaSal 24 3,989 

KSal 31 4,172 

LiSal 32 4,291 

NH4Sal 34 5,227 

CsCl 49 6,380 

MgCl2 28 2,185 

 

 

17. táblázat Az ion áteresztése (Hr98pp membránon) és a permeátum fluxusa közötti 

                                          összefüggés eredményei (t = 25 ºC, p = 10 bar) 

0,1(mol/dm3) oldat Tr (%) Jp (dm3/(m2.h)) 

NaSal 30 2,4 

NaCl 51 4,0 

KSal 29 2,4 

KCl 47 4,0 

LiSal 24 2,0 

LiCl 43 3,8 

NH4Sal 26 2,4 

NH4Cl 50 4,5 

Et3NHSal 25 1,9 

Et3NHCl 32 2,5 

Mg(Sal)2 19 3,0 

MgCl2 32 2,1 

Et3BnNCl 26 2,0 

 

 

 

 

 

18. táblázat Az ion áteresztése (DL membránon) és a permeátum fluxusa közötti 



Kísérleti rész 

 76

                                         összefüggés eredményei (t = 25 ºC, p = 10 bar)  

0,1(mol/dm3) oldat Tr (%) Jp (dm3/(m2.h)) 

NaCl 85,0 25,286 

KCl 92,0 31,649 

NH4Cl 90,0 24,644 

LiCl 84,0 30,978 

CaCl2 41,0 15,381 

MgCl2 33,0 10,107 

AlCl3 8,0 5,829 

FeCl3 5,0 4,071 

Na2SO4 5,8 5,053 

K2SO4 6,8 5,945 

(NH4)2SO4 7,0 5,831 

MgSO4 2,6 10,455 

CuSO4 4,0 9,188 

Al2(SO4)3 2,3 2,972 
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39.  ábra A permeátum fluxusa az ionáteresztés függvényében 
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40.  ábra A permeátum fluxusa az ionáteresztés függvényében 
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41.  ábra A permeátum fluxusa az ionáteresztés függvényében 

 

Megállapítottam, hogy a permeátum fluxusa és az ionáteresztés között lineáris összefüggés 

létezik. A fenti eredményekből látható, hogy az egytöltésű ionoknak az adott membránon 

magas az áteresztése és emellett nagy a permeátum fluxusa. 

A háromtöltésű kationok és a nagy szerves ionok áteresztése és a permeátum fluxusa kicsi. 
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4.10. Az oldat koncentrációjának hatása az elválasztásra  

4.10.1. Az oldat koncentrációjának hatása az ion áteresztésére 

 

Az elválasztás javítása érdekében más-más koncentrációban megismételtem a 

kísérleteket. A kísérletekhez három különböző oldatot (NaCl, NaNO3, NaOAc) és MPF-34 

membránt használtam. Megvizsgáltam hogyan függ az ionáteresztés az oldat 

koncentrációjától. A mérési adatok és eredmények a 19. táblázatban és a 42. ábrán 

láthatók. 

 
19.  táblázat Az ion áteresztése (MPF-34 membránon) és az oldat koncentrációjának 

változása közötti összefüggés (t = 25 ºC, p = 10 bar) 

NaCl         Na+ NaNO3     Na+ NaOAc       Na+ 

C(mol/dm3)         Tr (%) C(mol/dm3)   Tr (%) C(mol/dm3)     Tr (%) 

0,1 65 0,1 60 0,1 34 

0,2 75 0,2 82 0,2 57 

0,5 86 0,5 87 0,5 81 

1,0 90 1,0 92 1,0 82 

2,0 90 2,0 92 2,0 84 
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42.  ábra Az ionáteresztés az oldat koncentráció függvényében 
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Egykomponensű rendszerek nitrát, klorid, vagy acetát ellenionnal, egyértékű kationnal és 

növekvő sókoncentrációval telítésbe hajló növekvő ionáteresztést mutatnak. 

Ez a növekedés csak egy bizonyos határon belül történik, de ezen túl a koncentráció már 

nem változik, mert a szűrés során a membrán felületén feldúsulnak a kiszűrendő 

komponensek, és koncentráció-polarizációs réteg (azaz gélréteg + határréteg) alakul ki a 

membrán felszíne mellett. A kialakuló gélrétegnek kettős hatása van. A kis 

molekulatömegű oldott anyagok szűrésénél a gélréteg nagyobb koncentrációja miatt a 

permeátum koncentrációja is nagyobb lesz, így csökken a visszatartás. Amennyiben nagy 

molekulatömegű oldott anyagot szűrünk, akkor a gélréteg egy másodlagos szűrőréteget 

képezhet, ennek következtében a kis molekulatömegű anyagok visszatartása javul. 

Mindkét esetben a gélréteg kialakulásával csökken a permeátum fluxusa. 

 

4.10.2. Az oldat koncentrációjának hatása a permeátum fluxusára 
 
 
A kísérletekhez három különböző oldatot (NaCl, NaNO3, NaOAc) és  

MPF-34 membránt használtam. Megvizsgáltam hogyan függ a permeátum fluxusa az 

elkészített oldat koncentrációjától.  

A mérési adatok és eredmények a 20. táblázatban és a 43. ábrán láthatók. 

 
20.  táblázat Az oldat koncentrációja és a mért permeátum fluxus viszonya 

                  MPF-34 membránon (t = 25 ºC, p = 10 bar) 

                 NaCl                 NaNO3                NaOAc    

C(mol/dm3) Jp(dm3/(m2.h)) C(mol/dm3) Jp(dm3/(m2.h)) C(mol/dm3) Jp(dm3/(m2.h)) 

0,1 6,704 0,1 7,685 0,1 8,663 

0,2 5,053 0,2 5,481 0,2 2,165 

0,5 3,609 0,5 4,331 0,5 1,252 

1,0 2,954 1,0 3,609 1,0 1,020 

2,0 1,895 2,0 2,120 2,0 0,905 
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43.  ábra A permeátum fluxusa az oldat koncentrációjának függvényében 

 

A fenti eredményekből látható, hogy az oldat koncentrációjának növelésével egy bizonyos 

határon belül csökken a permeátum fluxusa, de ezen túl már csak igen kis mértékben 

változik meg. A membránszűrés alkalmazása során, ionmentes víz szűrése esetén a fluxus 

egyenesen arányos a hajtóerővel (nyomáskülönbség) és fordítottan arányos a membrán 

ellenállásával (ld. A membránszűrés modellezése, Ellenállás-modell fejezet).  

A kialakuló gélréteg szerkezete nagymértékben függ az azt alkotó anyagoktól és a 

környezetétől (pl. a koncentráció növekedésével a membrán felületén kialakuló gélréteg is 

vastagabb, így erős fluxus csökkenés alakul ki).  

 

4.10.3. Szalicilát- és klorid- ionokat tartalmazó oldatok különböző 

koncentrációjú elegyének hatása a kation áteresztésére 

 

MPF-34 membránon végeztem a kísérleteket, kationként Na+-, K+-, NH4
+- és Li+-

ionokat használtam. Azt vizsgáltam, hogy a kísérő anionok koncentrációjának változása  

milyen hatása van  a kation áteresztésére.  

A kation mennyiségét ionkromatográfiásan határoztam meg úgy, hogy a permeátum és a 

koncentrátum mintákból 100 µl-t UT vízzel 500-szorosára hígítva injektáltam. A 

kromatogramokból a csúcsterület alapján előzetes kalibrációval határoztam meg az alkotók 

koncentrációit.  
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A szalicilát koncentrációt UV spektrometriásan úgy, hogy a permeátum és a koncentrátum 

mintákból 100 µl-t UT vízzel 500-1000-szeresére hígítva mértem az abszorbanciát és 

előzetes kalibrációval határoztam meg az alkotók koncentrációit.  

Az eredményekből számított ionáteresztés értékeket a Jp függvényében ábrázoltam.  

A mérési adatokat és eredményeket a 21., 22., 23. és 24. táblázat, valamint a 44., 45., 46. és 

47. ábra mutatja. 

 
21.  táblázat A nátrium-ion áteresztése MPF-34 membránon az anionok különböző  

                         koncentrációjú elegye mellett (t = 25 ºC, p = 10 bar) 

Oldat 
C  

(mol/dm3) 

Tr(Na+)
(%) 

Jp 

(dm3/(m2.h)) 

NaCl 0,100 65 6,704 

NaSal 0,100 24 3,320 

NaCl+NaSal 0,050 +0,050 42 4,211 

NaCl+NaSal 0,075+0,025 51 5,414 

NaCl+NaSal 0,025+0,075 36 3,989 

 
22.  táblázat A kálium-ion áteresztése MPF-34 membránon az anionok különböző  

                         koncentrációjú elegye mellett (t = 25 ºC, p = 10 bar) 

Oldat 
C  

(mol/dm3) 

Tr(K+)
(%) 

Jp 

(dm3/(m2.h)) 

KCl 0,100 71 11,37 

KSal 0,100 31 4,171 

KCl+KSal 0,050 +0,050 56 7,685 

KCl+KSal 0,075+0,025 61 8,544 

KCl+KSal 0,025+0,075 44 5,56 

 

23.  táblázat Az ammónium-ion áteresztése MPF-34 membránon az anionok különböző 

                           koncentrációjú elegye mellett (t = 25 ºC, p = 10 bar) 

Oldat 
C  

(mol/dm3) 

Tr(NH4
+)

    (%) 

Jp 

(dm3/(m2.h)) 

NH4Cl 0,100 63 7,022 

NH4Sal 0,100 34 5,227 

NH4Cl+NH4Sal 0,050+0,050 50 6,788 

NH4Cl+NH4Sal 0,075+0,025 57 6,828 

NH4Cl+NH4Sal 0,025+0,075 40 5,880 
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24.  táblázat A lítium-ion áteresztése MPF-34 membránon az anionok különböző  

                         koncentrációjú elegye mellett (t = 25 ºC, p = 10 bar) 

Oldat 
C  

(mol/dm3) 

Tr(Li+)
   (%) 

Jp 

(dm3/(m2.h)) 

LiCl 0,100 49 6,530 

LiSal 0,100 16 4,291 

LiCl+LiSal 0,050+0,050 24 4,890 

LiCl+LiSal 0,075+0,025 35 5,362 

LiCl+LiSal 0,025+0,075 19 4,542 
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44.  ábra A pemeátum fluxusa a nátrium-ion áteresztése függvényében az anionok különböző 

koncentrációjú elegye mellett 
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45.  ábra A pemeátum fluxusa a kálium-ion áteresztése függvényében az anionok különböző 

koncentrációjú elegye mellett 
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46.  ábra A pemeátum fluxusa az ammónium-ion áteresztése függvényében az anionok 

különböző koncentrációjú elegye mellett 
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47.  ábra A pemeátum fluxusa a lítium-ion áteresztése függvényében az anionok különböző 

koncentrációjú elegye mellett 

 

A fenti eredményekből látható, hogy minél nagyobb a Sal--ion koncentrációja a 

rendszerben, annál kisebb a kation áteresztés. Az ionáteresztés és a permeátum fluxusa 

közötti összefüggés egy egyenessel ábrázolható, amelynek egyik oldalán a Cl--ion, a 

másikon a Sal--ion helyezkedik el. Igazolható amit a (4.9.) fejezetben említettem, miszerint 

a nagy szerves anionoknak kisebb a permeátum fluxusa és az ion áteresztése, mint a klorid-

ioné. 

 

4.11. Nagy szerves kationok jelenlétének  hatása az anionok elválasztására 

 
Szervetlen és szerves csoportokat tartalmazó ionok vizes oldatainak szűrését 

vizsgáltam meg NF- membránokon.  

Kísérleteimben a mért anion áteresztések szalicilátra 44%-56%, bromidra  

90%-95% között változtak. 

Kvaterner ammónium-só hozzáadásával a mért ionáteresztések lecsökkentek, szalicilátra 

12%-22%-ra, bromidra 86%-91% közötti értékekre. A kvaterner ammónium-ion 

hozzáadása a szalicilát esetében jelentősen, a bromid esetében kis mértékben csökkentette 

az ion áteresztését. 

 



Kísérleti rész 

 85

 

4.11.1. A tetrabutil-ammónium-bromid (TBAB) koncentrációjának hatása az 
anionok elválasztására 

 

A kísérleteket PVDI membránon végeztem, az oldatban kationként nátriumot és 

tetrabutil-ammóniumot, anionként bromidot és szalicilátot alkalmaztam. Azt vizsgáltam, 

hogy a tetrabutil-ammónium-kation különböző koncentrációja milyen hatással van az 

anionok áteresztésére. Az anionok áteresztési különbségei lehetőséget nyújtanak arra, hogy 

a komponenseket el lehessen választani egymástól. A kísérleti eredményeket a 25. 

táblázatban mutatom be. 

 
25.  táblázat A TBAB hatása az anionok elválasztására PVDI membránon 

(t = 25 ºC, p = 10 bar) 

kísérlet C(NaSal)
 

(mol/dm3) 

C(NaBr)
(mol/dm3) 

C(TBAB)
(mol/dm3) 

Jp 

(dm3/(m2.h)) 

Tr(Sal-)
 

(%)
 

Tr(Br-)
 

(%) 

n 

1. 0,100 - - 9,5 52 - - 

2. - 0,100 - 12,5 - 95 - 

3. - - 0,100 7,5 - 38 - 

4. 0,100 0,100 - 9,4 44 90 2,04 

5. 0,100 0,050 0,050 8,6 21 90 4,28 

6. 0,100  0,100  0,025 8,3 26 90 3,46 

7. 0,100 0,100 0,050 8,3 22 90 4,09 

8. 0,100 0,100 0,100 5,8 15 88 5,87 

9. 0,100 0,100 0,200 4,7 13 86 6,61 

10. 0,100 0,100 0,400 0,8 13 86 6,61 

11. 0,100 - 0,100 5,8 12 81 6,75 

 
A 4.-10. kísérletekben az egyidejűleg 0,1 mol/dm3 koncentrációban jelenlévő szalicilát és 

bromid anionok nanoszűrését vizsgáltam 0,025-0,4 mol/dm3 TBAB adagolás mellett. A 

növekvő TBAB-adalék koncentráció több, mint háromszorosára javította a szalicilát anion 

elválasztását, míg a bromid anionok elválasztása nem változott meg jelentősen (48., 49. 

ábra). A TBAB adagolás hatására megnövelt elválasztásban a NaBr-nak nincs szerepe, 

ahogyan azt a 25. táblázatban közölt 11. kísérlet eredményei is mutatják.  
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48.  ábra A szalicilát - bromid elválasztási tényező és a TBAB koncentráció  

közötti összefüggés 
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49. ábra Az anionok áteresztése a TBAB koncentráció függvényében 

 

A TBAB-nak az anionok elválasztására gyakorolt pozitív hatását más kation jelenlétében is 

vizsgáltam (pl. K+ és Li+). Az eredményeket a 26. táblázatban foglaltam össze.   
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26.  táblázat A TBAB hatása az anionok elválasztására PVDI membránon 

                                          (t = 25 ºC, p = 10 bar)                                            

kísérlet 
C(KSal)

 

(mol/dm3) 

C(KBr)
 

(mol/dm3) 

C(TBAB)
 

(mol/dm3) 

Jp 

(dm3/(m2.h)

) 

Tr(Sal-)
 

(%)
 

Tr(Br-)
 

(%) 
n 

1. 0,100 - - 13,8 58 - - 

2. - 0,100 - 20,7 - 95 - 

3. - - 0,100 7,5 - 38 - 

4. 0,100 0,100 - 13,0 56 90 1,61 

5. 0,100 0,050 0,050 12,8 28 91 3,25 

6. 0,100  0,100  0,025 10,0 31 91 2,93 

7. 0,100 0,100 0,100 6,8 22 91 4,14 

 

A fenti eredményekből látható, hogy növekvő TBAB adalék koncentráció több, mint 

kétszeresére javította a szalicilát anion elválasztását, míg a bromid anionok elválasztása 

nem változott jelentősen. 

A Li+-ion esetében is megfigyelhető a TBAB pozitív befolyásoló hatása  a szalicilát anion 

elválasztására. Az eredményeket a 27. táblázatban foglaltam össze.  
 

27.  táblázat A TBAB hatása az anionok elválasztására PVDI membránon 

                                             (t = 25 ºC, p = 10 bar)                                            

kísérlet 

C(LiSal)
 

(mol/dm3) 

C(LiBr)
(mol/dm3) 

C(TBAB)
(mol/dm3) 

Jp 

(dm3/(m2.h)

) 

Tr(Sal-)
 

(%)
 

Tr(Br-)
 

(%) n 

1. 0,100 - - 20,18 78 - - 

2. - 0,100 - 24,25 - 95 - 

3. - - 0,100 7,50 - 38 - 

4. 0,100 0,100 - 12,37 62 90 1,45 

5. 0,100 0,050 0,050 6,25 39 90 2,31 

6. 0,100  - 0,100 10,37 31 90 2,90 
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4.11.2. A tetrabutil-ammónium-klorid (TBAC) hatása az anionok 
elválasztására 

 

Ezekben a kísérletekben azt vizsgáltam, hogy a TBAC is ugyanazt a hatást                  

fejti-e ki mint a TBAB. 

 

4.11.2.1. A tetrabutil-ammónium-klorid hatása a szalicilát  és a klorid 

ionok elválasztására 

 

A kísérleteket DL membránon végeztem, NaCl, TBAC és NaSal sókat használtam.  

A kísérletekben 400 cm3 térfogatú különböző koncentrációjú oldatokat készítettem. 

Ezekkel az oldatokkal 10 bar nyomáson és szobahőmérsékleten végeztem membránszűrési 

kísérleteket. A klorid-ion mennyiségét ionkromatográfiásan határoztam meg úgy, hogy a 

permeátum és a koncentrátum mintákból 100 µl-t vettem és UT vízzel 500-szorosára 

hígítva injektáltam. A kromatogramok csúcsterülete alapján, az előzetes kalibráció 

segítségével határoztam meg az alkotók koncentrációit. 

A szalicilát koncentrációt UV spektrometriásan határoztam meg úgy, hogy a permeátum és 

a koncentrátum mintákból 100 µl-t UT vízzel 200-250-szeres hígítással megmértem, majd 

abszorbanciából és az előzetes kalibrációból határoztam meg az alkotók koncentrációit. A 

kísérleti eredményeket a 28. táblázatban mutatom be. 

 
28.  táblázat A TBAC hatása az anionok elválasztására DL membránon 

(t = 25 ºC, p = 10 bar) 

kísérlet 
C(NaSal) 

(mol/dm3) 

C(NaCl) 

(mol/dm3) 

C(TBAC) 

(mol/dm3) 

Jp 

(dm3/(m2.h)) 

Tr(Sal-)
 

(%) 

Tr(Cl-)
 

(%) 
n 

1. 0,010 - - 35,1 72 - - 

2. - 0,010 - 33,7 - 83 - 

3. - - 0,010 18,2 - 17 - 

4. 0,010 0,010 - 28,5 74 84 1,13 

5. 0,010 0,005 0,005 28,5 52 73 1,40 

6. 0,010 - 0,010 23,9 40 54 1,35 

7. 0,005 - - 43,3 65 - - 

8. 0,005 - 0,010 25,3 30 46 1,53 
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A 4. kísérletben mind a két anion jelen van az oldatban a szalicilát 0,01 mol/dm3 és a 

klorid 0,01 mol/dm3 koncentrációban. Az eredmények szerint a szalicilát-ionoknak 26%-a, 

a bromid-ionoknak 16%-a szűrhető ki. 

A 5. kísérletben mind a két anion jelen van az oldatban, a szalicilát 0,01 mol/dm3 és a 

klorid 0,005 mol/dm3 koncentrációban 0,005 mol/dm3 TBAC-t adagolva. Az eredmények 

szerint a szalicilát-ionoknak 48%-a, a bromid-ionoknak 27%-a szűrhető ki. 

A 6. kísérletben 0,01 mol/dm3 szalicilátot és 0,01 mol/dm3 TBAC-t használtam.  

Az eredmények szerint a szalicilát-ionoknak 60%-a, a bromid-ionoknak 46%-a szűrhető ki. 

Növekvő TBAC adalék koncentráció több mint 40%-kal javította a szalicilát anion 

elválasztását. 

 

4.11.2.2. A tetrabutil-ammónium-klorid hatása a szulfát anion 

elválasztására 
 
A kísérleteket DL membránon végeztem, MgSO4 és TBAC sókat használtam. 

Az 1. kísérletben 0,01 mol/dm3 MgCl2 oldat Cl--ion áteresztését, a 2. kísérletben 

0,01 mol/dm3  MgSO4 oldat SO4
2--ion áteresztését vizsgáltam. 

A 3. kísérletben 0,01 mol/dm3 TBAC oldatban vizsgáltam a Cl--ion áteresztését, a 4. 

kísérletben pedig 0,01 mol/dm3 MgSO4 és 0,01 mol/dm3 TBAC oldattal a  

SO4
2-- és a Cl--ionok áteresztését vizsgáltam meg (29. táblázat).   

 
29.  táblázat A TBAC hatása az anionok elválasztására DL membránon 

                                       (t = 25 ºC, p = 10 bar) 

kísérlet 
C(MgCl2) 

(mol/dm3) 

C(MgSO4) 

(mol/dm3) 

C(TBAC) 

(mol/dm3) 

Jp 

(dm3/(m2.h)) 

Tr(Cl-)
 

(%) 

Tr(SO4
2-) 

(%) 

1. 0,010 - - 35,1 30 - 

2. - 0,010 - 30,0 - 7 

3. - - 0,010 18,2 17 - 

4. - 0,010 0,010 25,3 45 0 

 

A TBAC jelenlétében a membrán teljesen visszatartja a SO4
2--iont. A jelenség magyarázata 

az, hogy a két anion helyet cserélt egymással (ligandum csere), új, nagyméretű ionpár 

keletkezett, ami nehezen megy át a membránon.   
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4.11.3. A tetrabutil-ammónium-klorid koncentrációjának hatása a kisméretű 

kation áteresztésére 

 

Vizsgáltam a nagy szerves kation koncentrációjának hatását a kis szervetlen kation 

áteresztésére.  

MPF-34 membránon végeztem a kísérleteket, NaCl és NaSal 1:1 mol arányú elegyét 

használtam a TBAC jelenlétében, s csak a TBAC koncentrációját változtattam. A mérési 

adatokat és eredményeket a 30. táblázat tartalmazza.  

 
30.  táblázat A TBAC koncentrációjának hatása a nátrium áteresztésére 

                        MPF-34 membránon (t = 24 ºC, p = 10 bar) 

C(NaCl) 

(mol/dm3) 

C(NaSal) 

 (mol/dm3) 

C(TBAC) 

(mol/dm3) 

Tr(Na+) 

(%) 

Jp 

(dm3/(m2.h)) 

0,05 0,05 0,00 42 4,211 

0,05 0,05 0,01 44 4,150 

0,05 0,05 0,02 51 3,838 

0,05 0,05 0,05 61 3,790 

 

A kísérleti eredményekből látható, hogy a TBAC koncentrációjának növekedésével nő a 

nátrium-ion áteresztése is. Ez alátámasztja azt a jelenséget, hogy ligandum csere történt a 

TBAC és NaSal között (50. ábra). 
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50.  ábra A nátrium-ion áteresztése a TBAC koncentráció függvényében 
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4.11.4. Az anionok elválasztásának függése nagy szerves kationt tartalmazó 
oldat készítésétől eltelt időtől 

 

A kísérleteket PVDI membránon végeztem, NaSal, NaBr és TBAB só keveréket  

használtam. Azt vizsgáltam, hogy az anionok áteresztése hogyan függ az oldat 

elkészítésétől eltelt időtől. 2400 ml oldatot készíttettem, amelyet hat egyenlő részre 

osztottam. Ezekkel az oldatrészekkel oldatkészítéstől számított különböző időpontokban 

több kísérletet végeztem, majd a koncentrátumból és a permeátumból 100-100 ml mintát 

vettem.   

A mérési adatokat és eredményeket a 31. táblázat és az 51., 52. ábra tartalmazzák. 

 
31.  táblázat A TBAB hatása az anionok elválasztására az oldatok elkészítése után  

                         eltelt idő függvényében (PVDI membrán, t = 25 ºC, p = 10 bar) 

Idő 

(óra) 
C(NaSal) 

(mol/dm3) 

C(NaBr) 

(mol/dm3) 

C(TBAB) 

(mol/dm3) 

Jp 

(dm3/(m2.h)) 

C(Sal-) 

(%) 

C(Br-) 

(%) 

n 

1 0,100 0,100 0,050 8,3 22 90 4,09 

6 0,100 0,100 0,050 8,3 20 90 4,50 

24 0,100 0,100 0,050 8,3 20 90 4,50 

48 0,100 0,100 0,050 8,3 18 90 5,00 

72 0,100 0,100 0,050 8,3 18 90 5,00 

96 0,100 0,100 0,050 8,3 16 90 5,62 
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51.  ábra Az anionok áteresztése az oldatok elkészítése után eltelt idő függvényében 
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52.  ábra Az elválasztási tényező az oldatok készítése után eltelt idő függvényében 

 

Az  oldatok készítése után eltelt idővel változott a vizsgált ion permeabilitása, ligandum 

(koion) csere történt és az egyensúly csak egy bizonyos idő eltelte után állt be. 
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4.11.5. Többlépcsős elválasztás hatása 
 
Megvizsgáltam azt is, hogy a permeátum többlépcsős ismételt nanoszűrésének, 

valamint a nagy szerves kationnak milyen hatása van az anionok elválasztására.  

      Kísérlet PVDI membránon: 

PVDI membránon végeztem el a kísérleteket, Sal- és Br- anionok keverékét használtam. 

Mindkét kísérleti sorozatban az anionok koncentrációját azonosnak vettem. Az első 

kísérletsorozatban 0,10 mol/dm3 KBr és 0,10 mol/dm3 KSal, a másodikban 0,05 mol/dm3 

KBr, 0,10 mol/dm3 KSal és 0,05 mol/dm3 TBAB keveréket használtam. A kísérleteket 10 

bar nyomáson, 25 ºC hőmérsékleten, többlépcsős nanoszűréssel végeztem.  

Az eredményeket a 32. táblázat és az 53., 54. ábrák adatai mutatják.  
32.  táblázat A többlépcsős szűrések eredményei PVDI membránon 

                                     (t = 25 ºC, p = 10 bar) 
 0,100 mol/dm3 KBr 

+ 0,100 mol/dm3 KSal 

0,050 mol/dm3 KBr 

+ 0,100 mol/dm3 KSal 

+ 0,050 mol/dm3. TBAB 

r SBr- 

(%) 

SSal- 

(%) 
m 

 

SBr-    

(%) 

SSal-    

(%) 
m 
 

1 95 75 1,3 95 50 1,9 

2 90 57 1,6 90 31 2,9 

3 90 39 2,3 87 19 4,6 

    r - ismétlések száma, S - áteresztési együttható, m – elválasztási faktor 
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                         * TBAB jelenlétében 
53.  ábra Áteresztési együttható a többlépcsős szűrés függvényében 
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54.  ábra Elválasztási faktor a többlépcsős szűrés függvényében 

 

A TBAB adalék nélkül, 3 ismételt nanoszűréssel a 0,1 mol/dm3 szalicilát koncentrációja a 

permeátumában 0,039 mol/dm3 értékre csökkent.  

Ugyanilyen körülmények között 0,05 mol/dm3 TBAB adagolással a 3. szűrés 

pemeátumában ez az érték tovább csökkent 0,019 mol/dm3-re ismételt szűréssel, tehát az 

elválasztás hatása fokozható.   

 

        Kísérlet DL membránon 

DL membránon három különböző kísérleti sorozatot végeztem. Az első sorozatban  

0,010 mol/dm3 NaCl és 0,010 mol/dm3 NaSal keveréket, a második és a harmadik 

sorozatban 0,005 mol/dm3 NaCl, 0,010 mol/dm3 NaSal és 0,005 mol/dm3 TBAC elegyet 

használtam. A harmadik sorozat abban különbözött a másik sorozattól, hogy itt minden 

szűrés előtt a keverékhez 0,005 mol/dm3 TBAC-ot adtam hozzá.  

A kísérleteket 10 bar nyomáson és 25 ºC hőmérsékleten, többlépcsős nanoszűréssel 

végeztem. A mérési adatokat és az eredményeket a 33. táblázat, valamint az 55. és 56. ábra 

tartalmazza. 
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33.  táblázat A többlépcsős szűrések eredményei DL membránon 

(t = 25 ºC, p = 10 bar) 

  0,010 mol/dm3  NaCl 

+ 0,010 mol/dm3  NaSal 

   0,0050 mol/dm3  NaCl 

+ 0,010 mol/dm3  NaSal 

+ 0,0050 mol/dm3 TBAC 

   0,0050 mol/dm3  NaCl 

+ 0,010 mol/dm3  NaSal 

  + 0,0050 mol/dm3  TBAC 

r SCl- 

(%) 

SSal- 

(%) 
m 

 

SCl- 

(%) 

SSal- 

(%) 
m 
 

SCl- 

(%) 

SSal- 

(%) 

CTBAC 

(mol/dm3 ) 
m 
 

1 91 83 1,1 82 56 1,5 82 56 +0,0050 1,5 

2 90 63 1,4 80 35 2,3 84 26 +0,0050 3,2 

3 89 49 1,8 78 22 3,5 84 12 - 7,0 

 

 

 

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

0 1 2 3 4
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
DL-membrán

S 
(%

)

r 

 Cl-

 Sal-

 *Cl-

 *Sal-

 **Cl-

 **Sal-

 
* TBAC egyszeri adagolás 

** TBAC többszöri adagolás 

55.  ábra Áteresztési együttható a többlépcsős szűrés függvényében 
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56.  ábra Elválasztási faktor a többlépcsős szűrés függvényében 

 

Az adatok azt mutatják, hogy TBAC adalék nélküli 3 lépcsős nanoszűréskor a  

0,01 mol/dm3 szalicilát koncentrációja a permeátumban 0,0049 mol/dm3 értékre, 

ugyanilyen körülmények között 0,005 mol/dm3 TBAC egyszeri adagolással a 3. szűrés 

permeátumában ez az érték 0,0022 mol/dm3 -re csökken. Amikor többször adagoltam 

TBAC-t, a szalicilát koncentrációja 0,0012 mol/dm3-re csökkent. Ismételt permeátum 

nanoszűréssel és a TBAC mennyiség növelésével fokozható az anionok elválasztása. 

 

4.12. Az elválasztás vizsgálata a felszíni vizekben előforduló fontosabb ionok 
esetén 

 
A korábban a nagy szerves kationok és anionok más ionok elválasztására gyakorolt 

módosító hatását vizsgáltam a felszíni vizekben előforduló fontosabb egy és két töltésű 

ionok elválasztásánál is. A kísérletekre a következő sókat használtam: NaCl, MgCl2.6H2O, 

Na2SO4 és MgSO4.7H2O. Ezek a sók megtalálhatók a természetes vizekben és ezek közül a 

magnézium sók a vízkeménység okozói. Az irodalom szerint a NaCl-nak NF-membránon 

egy nagyon alacsony visszatartási tartománya van, szemben a  

MgCl2.6H2O-val, amelyet a membrán mérsékelten, és a Na2SO4 és MgSO4.7H2O-val, 

amelyet nagyon jól tart vissza. Ezeknek a sóknak nagyon magas az oldhatóságuk is, így 

nem alakul ki a membrán felületén gélréteg, amit a sók csapadéka okozhat. 

DL-membránon végeztem a kísérleteket, Na+-, Mg2+-, Cl-- és SO4
2--ion tartalmú oldatot 

használtam, és azt vizsgáltam, milyen az egy- és a kéttöltésű ionok elválasztása egymástól.  
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A kísérletek során analitikai tisztaságú NaCl, MgCl2.6H2O, Na2SO4, MgSO4.7H2O sókat 

oldottam fel UT vízben. Egy-egy sóoldat készítéséhez 500 cm3 UT vizet használtam fel, 

ebből 100 cm3-t a kísérleti berendezés átöblítésére. A kapott oldatot recirkulációs módba 

kapcsolva (azaz a koncentrátumot visszavezetve a tároló edénybe) keringtettem a 

nanoszűrő rendszerben, 41,5 dm3/h betáplálási térfogatárammal. 

 

4.12.1. NaCl oldat vizsgálata 
 
0,1 mol/dm3 NaCl oldatot készítettem és ezzel az oldattal 10 bar nyomáson 

nanoszűrést végeztem el DL membránon. A koncentrátumból és a permeátumból 5-5 db 

mintavétel történt, az egyes minták 20 cm3 térfogatúak voltak. A nátrium- és klorid-ion 

koncentrációit ionkromatográfiásan határoztam meg és a 28. képlet alapján számítottam az  

ionáteresztési értékeket (34. táblázat). A mért adatokból diagramot is készítettem, amelyen 

az egyedi ionáteresztések grafikus formában is láthatóak (57. ábra).   

 
34.  táblázat A NaCl oldat ionáteresztése DL membránon (t = 25 ºC, p = 10 bar) 

Permeátum térfogat  Vp(cm3)            Tr(Na+) (%) Tr(Cl-)  (%) 

20 75 77,0 

40 80 83,0 

60 81 83,5 

80 86 85,0 

100 88 85,0 
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57.  ábra A NaCl oldat ionáteresztése a permeátum térfogat függvényében 
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NaCl esetén a nátrium- és a klorid-ionok egyedi ionáteresztés függvényei jól egybeesnek, 

mutatva, hogy az egyes kationok az anionokkal együtt jutnak át a membránon. 

DL membránon végzett mérések alapján a nátrium- és klorid-ion áteresztés a teljes 

permeátum térfogat tartományában közel azonos, az eltérés csupán 2-3 %. 
 

4.12.2. MgCl2 oldat vizsgálata 
 
DL membránon 0,1 mol/dm3  MgCl2 oldattal 10 bar nyomáson végeztem kísérletet. 

A magnézium- és klorid-ion koncentrációit ionkromatográfiásan határoztam meg és a 28. 

képlet alapján számítottam az ionáteresztési értékeket (35. táblázat). A mért adatokból 

diagramot is készítettem, amelyen az egyedi ionáteresztések grafikus formában is láthatóak 

(58. ábra).   

 
35.  táblázat MgCl2 oldat ionáteresztése DL membránon (t = 25 ºC, p = 10 bar) 

Permeátum térfogat 

Vp(cm3) 

Tr(Mg2+)  

(%) 

Tr(Cl-)  

(%) 

20 28 27 

40 29 31 

60 33 32 

80 33 33 

100 33 33 
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58.  ábra MgCl2 oldat ionáteresztése a permeátum térfogat függvényében 
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A MgCl2 oldat 2-1 rendszernek tekinthető: kétértékű kationból és egyértékű anionból áll.  

A szakirodalmi adatok alapján a többértékű ionok esetén az áteresztés lényegesen 

alacsonyabb, mint egyértékű ionoknál. Meglepőnek tűnik, hogy bár a magnézium 

kétértékű és viszonylag nagy kation, az egész tartományban az áteresztése egybeesik a 

klorid-ionéval. Ha feltételezzük, hogy a membránok negatív felületi töltésűek, akkor 

megmagyarázható ez a jelenség, hiszen ekkor az áteresztést a kisméretű klorid-ion 

határozza meg, és ez viszi magával a Mg2+-ot a membránon át az elektroneutralitás elvét 

követve. 

 

4.12.3. Na2SO4 oldat vizsgálata  
 
DL membránon 0,1 mol/dm3  Na2SO4 oldattal 10 bar nyomáson kísérletet végeztem 

el. A nátrium- és a szulfát-ion koncentrációit ionkromatográfiásan határoztam meg és a 28. 

képlet alapján számítottam az ionáteresztési értékeket (36. táblázat). A mért adatokból 

diagramot is készítettem, amelyen az egyedi ionáteresztések grafikus formában is láthatóak 

(59. ábra).   
36.  táblázat Na2SO4 oldat ionáteresztése DL membránon (t = 25 ºC, p = 10 bar) 

Permeátum térfogat 

Vp(cm3) 

Tr(Na+)  

(%) 

Tr(SO4
2-) 

(%) 

20 5,0 4,5 

40 6,0 5,0 

60 6,7 5,3 

80 7,0 5,5 

100 7,0 5,8 
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59.  ábra Na2SO4 oldat ionáteresztése a permeátum térfogat függvényében 

 

A Na2SO4 oldat 1-2 rendszer. Az ionáteresztési görbékből jól látható, hogy az áteresztést a 

kétértékű és nagyméretű szulfát-ion határozza meg. A nátrium ellenion áteresztése az 

elektroneutralitás elvét követve a szulfát-ionéval egyezik meg. 

 
4.12.4. MgSO4 oldat vizsgálata 
 
DL membrán: 0,1 mol/dm3 MgSO4 oldatot készítettem és ezzel az oldattal 10 bar 

nyomáson végeztem a kísérletet. A magnézium- és a szulfát-ion mennyiségét 

ionkromatográfiásan határoztam meg és a 28. képlet alapján számítottam az ionáteresztési 

értékeket (37. táblázat). A mért adatokból diagramot is készítettem, amelyen az egyedi 

ionáteresztések grafikus formában is láthatóak (60. ábra).   

 
37.  táblázat MgSO4 oldat ionáteresztése DL membránon (t = 25 ºC, p = 10 bar) 

Permeátum térfogat 

Vp(cm3) 

Tr(Mg2+) 
(%) 

Tr(SO4
2-) 

(%) 

20 2,3 3,0 

40 2,3 2,6 

60 2,4 2,5 

80 3,0 2,5 

100 3,0 2,6 
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60.  ábra MgSO4 oldat ionáteresztése a permeátum térfogat függvényében 

 
A MgSO4 2-2 töltésű rendszer. Ez a rendszer a teljes tartományban kicsi áteresztést mutat 
mindkét ionra DL- típusú membránon. 
 

4.12.5. NaCl és MgSO4 oldat vizsgálata 
 
DL membránon végeztem a kísérletet. 0,1 mol/dm3 NaCl és 0,1 mol/dm3 MgSO4 

oldatot készítettem, a Na+-, Mg2+-, Cl-- és a SO4
2--ionok mennyiségét ionkromatográfiásan 

határoztam meg.  

A mérési adatokat és eredményeket a 38. táblázat és a 61. ábra tartalmazzák. 
 

38.  táblázat NaCl és MgSO4 oldat ionáteresztése DL membránon  

(t = 25 ºC, p = 10 bar) 

Permeátum térfogat 

Vp(cm3) 

   Tr(Na+) 
     (%) 

 Tr(Mg2+) 
    (%) 

Tr(Cl-) 
  (%) 

Tr(SO4
2-) 

    (%) 

20      68      12     81      3,0 

40      72      13     87     2,6 

60      71      15     88     2,3 

80      73       8     89     2,4 

100      73       7     90     2,5 
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61.  ábra NaCl és MgSO4 oldat ionáteresztése a permeátum térfogat függvényében 

 

A NaCl és MgSO4 oldatban megnőtt a különbség az egyes ionok áteresztése között, hiszen 

megváltozott az ionok egyedi koncentrációja. Az egész tartományban a klorid- és a szulfát-

ionok áteresztése szabja meg a többi ion áteresztését a membránon. A szulfát- és a klorid- 

ionok áteresztése ebben a keverék rendszerben nem változott számottevően, a nátrium-

ionok áteresztése romlott, a magnézium-ionok áteresztése javult.  

 

4.12.6. MgCl2 és Na2SO4 oldat vizsgálata 
 
DL membránon végeztem a kísérletet. 0,1 mol/dm3  MgCl2 és 0,1 mol/dm3 Na2SO4 

oldatot készítettem és ezzel az oldattal 10 bar nyomáson végeztem a kísérletet. A Na+-, 

Mg2+-, Cl-- és a SO4
2--ionok mennyiségét ionkromatográfiásan határoztam meg. A mérési 

adatokat és eredményeket a 39. táblázat és a 62. ábra tartalmazzák. 

 
39.  táblázat MgCl2 és Na2SO4 oldat ionáteresztése DL membránon  

                                       (t = 25 ºC, p = 10 bar) 

Permeátum térfogat 

Vp(cm3) 

 Tr(Na+) 
   (%) 

Tr(Mg2+)  

    (%) 

Tr(Cl-) 
   (%) 

Tr(SO4
2-) 

    (%) 

20     68     10     83      2 

40     72     10     91      2 

60     75      9     91      2 

80     75      9     90      2 

100     75      9     89      2 
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62.  ábra MgCl2 és Na2SO4 oldat ionáteresztése a permeátum térfogat függvényében 

 

Amikor mind a négy ion (Na+, Mg2+, Cl-, SO4
2-) az oldatban van, akkor jól láthatóvá 

válnak a különbségek az egy-, illetve kétértékű ionok között.  

Szulfát-ionra a legkisebb az áteresztés, a klorid-ionnak nagyobb az áteresztése, mint a 

nátrium-ionnak. Az egész elválasztási tartományban a klorid- és a szulfát-ionok áteresztése 

szabja meg a magnézium- és a nátrium-ion áteresztését a membránon.  
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5. Új tudományos eredmények 
 

A kereskedelmi forgalomban kapható NF-membránok vizsgálata során a következő 

új tudományos eredményekre jutottam:  

 

1) A különböző töltésű ellenionok hatását vizsgáltam az egyes anionok és az egyes 

kationok áteresztésére: 

Ezekben a kísérletekben a Cl--, SO4
2-- és Na+-ion áteresztésére különböző töltésű   

ellenionok hatását tanulmányoztam. 

A kísérletek eredményei alapján megállapítottam, hogy a Cl--, SO4
2-- és Na+-ion 

elválasztása erősen függ az ellenion töltésszámától, és az egytöltésű ellenion nagyobb 

mértékben halad át a membránon, mint a két- vagy a háromtöltésű kation (a Cl-- és 

Na+-ion áteresztése az egytöltésű ellenion 84-92%-a, a kéttöltésű ellenion 33-41%-a, a 

háromtöltésű ellenion 5-8%-a halad át a membránon, a SO4
2--ion áteresztése az 

egytöltésű ellenion 5,8-7,0%-a, kéttöltésű ellenion 2,6-4%-a, háromtöltésű ellenion 2-

2,3%-a halad át a membránon). 

 

2) Vizsgáltam a klorid és  szalicilát anionokat kísérő hidratált kation átmérőjének hatását 

az ion áteresztésére:  

           Ezekben a kísérletekben a Cl-- és Sal--ion áteresztését vizsgáltam, és azt állapítottam 

meg, hogy a klorid- és a szalicilát-ion elválasztása erősen függ a kísérő kation hidratált 

átmérőjétől. A nagyobb átmérőjű hidratált kation nehezebben lép át a membránon, s 

ezzel lelassítja a klorid- és a szalicilát-ion áthaladását is.  

  

3) Tanulmányoztam az ionáteresztés és a permeátum fluxusa közötti összefüggést: 

      A kísérletekhez háromféle gyári membránt (MPF-34, Hr98pp, DL) használtam és 
megállapítottam, hogy a permeátum fluxusa és az ionáteresztés között lineáris 
összefüggés létezik. Az eredményekből látható, hogy az egytöltésű ionoknak az adott 
membránon magas az áteresztése és emellett nagy a permeátum fluxusa, míg a 
többtöltésű kationok, valamint a nagy szerves kationok vagy anionok áteresztése és a 
permeátum fluxusa kicsi. 
 

 

 

 



Új tudományos eredmények 

 105

4)  A vizsgált oldat koncentrációja és az egyes ionok áteresztése közötti összefüggést 

vizsgálva azt tapasztaltam: 

 hogy az oldat koncentrációjának növelésével egy bizonyos határig nő az ion 

áteresztése és csökken a permeátum fluxusa, de ezen a határon túl már csak igen kis 

mértékben változnak ezek a jellemzők. 

 

5) Tanulmányoztam, hogy kis mennyiségű kvaterner ammónium-só (TBAB, TBAC) 

adalék esetén hogyan változik az egyes kationok és anionok áteresztése, és így az 

elválaszthatósága. Ezen kísérletekben szervetlen és szerves csoportokat tartalmazó 

ionok vizes oldatainak elválasztását vizsgáltam NF-membránokon.  

Megállapítottam, hogy a kvaterner ammónium-só hozzáadásával a mért szerves 

anion áteresztése 44%-ról 12%-ra csökkent le, míg a szervetlen anion áteresztése 90%-

ról 86%-ra (kis mértekben) csökkent. A megfigyelt hatás alkalmazható ionos 

komponens hatékonyabb elválasztására nanoszűréssel.  

 

6) Vizsgáltam a nagy szerves kationt tartalmazó oldatok készítésétől eltelt idő hatását a 

vizsgált anion áteresztésére:  

Megállapítottam, hogy az oldatok készítése után eltelt idővel változott a vizsgált 

anion permeabilitása, ligandum csere történt és az egyensúly csak egy bizonyos idő  

       (24 óra) eltelte után állt be. 

 

7) Tanulmányoztam a sokkomponensű oldatokban a többlépcsős ismételt elválasztás 

milyen hatással van az egyes kationok és az egyes anionok elválaszthatóságára: 

Megállapítottam, hogy ismételt szűréssel, az elválasztás hatása fokozható (a Br--ion 

áteresztése 95%-ról - 90%-ra csökkent, a Sal--ion estén 50%-ról - 19%-ra csökkent az 

ion áteresztése).  

 

8) Végül vizsgáltam azt, hogy felszíni vizekben fontos ionok esetén hogyan alakul a 

nátrium-klorid és magnézium-szulfát, valamint a nátrium-szulfát és magnézium-klorid 

rendszerek fenti effektusokon alapuló elválaszthatósága: 
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Megfigyeltem, hogy az eredeti ionpárok helyet cseréltek (ligandum csere) és az 

alacsonyabb töltésű ionpárok jutnak át könnyebben a membránon. 

Szulfát-ionra 2,5% (a legkisebb) az áteresztés, a klorid-ionnak 90% (legnagyobb) az 

áteresztése, míg a nátrium-ionnak 75%, a magnézium-ionnak 10%. Az egész 

elválasztási tartományban a klorid- és a szulfát-ionok áteresztése szabja meg a 

magnézium- és a nátrium-ion áteresztését a membránon. A megfigyelt hatás 

alkalmazható ionos komponens hatékonyabb elválasztására nanoszűréssel (pl. 

vízlágyítás).  
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6. Összefoglalás 
   

A nanoszűrést, mint elválasztási technológiát széleskörűen alkalmazzák a gazdaságban 

a környezetvédelemben és más területen. Az élelmiszeripari és más üzemekben keletkező 

szennyvizek mind a csatorna, mind a szennyvíztisztítás üzeme szempontjából káros és 

veszélyes anyagokat is tartalmazhatnak (pl. a savak, vagy lúgok megtámadják a csatornák 

anyagát, a benzin és a benzol robbanásveszélyes, a ciánvegyületek, kromátok mérgező 

hatásúak). 

A sótalanításban és sót tartalmazó szennyvízkezelésben a fordított ozmózis és a nanoszűrés 

alkalmazásának aránya növekszik, különösen a nagyobb sótartalmú szennyvizeket 

„termelő”  kis méretű üzemek esetén.  

Munkám során olyan iparilag alkalmazható membránokkal és eljárásokkal foglalkoztam, 

amelyek jó hatásfokkal képesek szétválasztani a szerves, illetve a szervetlen anyagokat a 

különböző ipari és élelmiszeripari szennyvizektől, és a környezetvédelmi előírásokat 

kielégítik. A kísérleteket kvaterner ammónium- és szalicilát-tartalmú, valamint szervetlen 

ionokat tartalmazó modelloldatokon végeztem. 

A munkám során azt vizsgáltam, hogy a különböző töltésű ellenionok milyen hatással 

vannak az egyes anionok és az egyes kationok áteresztésére és az  

egy- és a kétértékű ionok közötti elválasztására. 

A vizsgálathoz nanoszűrő (PVDI, Hr98pp, MPF-34, DL) membránokat használtam, a 

koncentrátumból és a permeátumból levett mintákban lévő anionok és kationok 

koncentrációinak meghatározását ionkromatográfiás és UV spektrometriás módszerekkel 

végeztem. 

Kutatásaim során az alábbi  következtetéseket vontam le: 

1. Az egy- és kétértékű ionok  nanoszűréssel történő elválaszthatósága erősen 

függ a kísérő- és az ellenion töltésétől. 

2. Kis mennyiségű kvaterner ammónium-só (TBAB, TBAC) adalék 

nagymértékben javíthatja a jelenlévő szervetlen és szerves ionok közötti 

elválasztást. 

3. Az oldat koncentrációjának növelésével csökken a permeátum fluxusa és az 

ionáteresztés is. 

4. Ismételt szűréssel a fentiekben megfigyelt elválasztás hatása fokozható.  
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5. Amikor a nátrium-szulfát és magnézium-klorid rendszerekben az elválasztás 

során az ionpárok között ligandum csere történik, akkor jól láthatóvá válnak 

a különbségek az egy-, illetve kétértékű ionok áteresztése között. 

Megkezdett munkám folytatásaként érdemes lenne az egyes ionok elválasztását 

befolyásoló megfigyelt hatásokat fél-üzemi és ipari elválasztási műveletekben alkalmazni 

is. Javaslom továbbá ipari méretben kipróbálni az elválasztás javítására felhasznált 

kvaterner ammónium-sók visszanyerését és újrahasznosítását.   
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7. Conclusions 
 
 

Nanofiltration, as a separation technology is widely used in various industries, 

environmental protection, and other fields. Sewage produced by the food industry or other 

industries may contain substances that are harmful and dangerous for the sewage pipes or 

the treatment plants (for example, acids or bases may harm the material of the pipes; petrol 

and benzene have an explosion hazard; and cyanide compounds, chromates are poisonous). 

In desalination and saline wastewater management the application of reverse osmosis 

and nanofiltration is on the increase, especially in the case of small-size plants which 

produce wastewater with high saline content. 

In my research I worked with industrial membranes and procedures which are able to 

efficiently separate organic and inorganic substances from various industrial and food 

industrial wastewaters, and which are in compliance with the environmental regulations. I 

conducted the experiments on model solutions containing quaternary ammonium, 

salicylate and inorganic ions.  

     In the course of my work I investigated the effect of counter-ions with different charges 

on the permeability of certain anions and cations and on the separation of the mono-valent 

and di-valent ions.  

In the investigation I used nanofiltration membranes (PVDI, Hr98pp, MPF-34, DL); for the 

determination of the anion and cation concentration of the samples taken from the 

concentrate and the permeatum, I used ion chromatography and UV spectrometry methods. 

In my experiments I made the following conclusions: 

1. The separability of the mono-valent and di-valent ions strongly depends on 

the charge of the co-ion and counter ion. 

2. The addition of a small amount of quaternary ammonium salt (TBAB, 

TBAC) can significantly improve the separation of the inorganic and 

organic ions. 

3. By increasing the concentration of the solution, the flux of the permeate and 

the ion permeation will decrease.  

4. The effect of the above mentioned separation can be increased by repeated 

filtration. 
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5. When there is a ligand exchange between the ion pairs in the sodium 

sulphate and magnesium chloride systems during separation, the difference 

between the mono-valent and di-valent ions become obvious. 

As a continuation of my commenced work, it would be worth using the observed effects 

influencing the separation of ions in semi-industrial or industrial separation operations as 

well. Furthermore, I recommend the trial of the industrial application of the recovery and 

recycling of the quaternary ammonium salts used for the improvement of separation. 
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