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1  Bevezetés 

A vegyipar, gyógyszeripar és bioalapú iparágak által előállított számos termék 

kétségtelenül nélkülözhetetlen a modern életvitelünkhöz. Az éghajlatváltozással kapcsolatos 

növekvő aggodalmak, valamint a fosszilis üzemanyagok közelgő kimerülése szükségessé 

teszi az alternatív, bioalapú nyersanyagok előállítását, valamint az alacsony szén-dioxid-

kibocsátású fenntartható termelési módszereket. 

A fenntartható üzemanyag-gyártás, azon belül is a bioalapú etanol- és butanolgyártás 

régóta a kutatás középpontjában áll. Azonban egyre több kutató kételkedik 

fenntarthatóságukban, tekintve, hogy a jelenlegi bioüzemanyag-előállítási technológiák 

többsége emberi fogyasztásra alkalmas élelmiszert használ alapanyagként, ami súlyos etikai 

kérdéseket vet fel. Emellett egyre nagyobb hangsúly helyeződik a belső égésű motorral 

rendelkező járművek elektromos járművekkel történő kiváltására a középtávú jövőben [1].  

A bioetanol és a biobutanolok ugyanakkor széles körben használatosak oldószerként a 

vegyiparban, ami megalapozott érvként szolgál a fosszilis alapú gyártási technológiát hosszú 

távon helyettesítő bioalapú termelésükre. Az ún. biofinomítókban lehetővé válik a 

bioüzemanyagok és a vegyi anyagok együttes gyártása, ahol is a termékként jelentkező 

biolakoholok potenciális platform molekulaként is hasznosíthatók további átalakításokhoz. A 

szénhidrátok biokatalitikus konverziója ezekben a biofinomítókban számos utat kínál más 

vegyi anyagok, például az etil-acetát előállítására is, mely utóbbi acetogén fermentációval 

előállítható, széles körben alkalmazott szerves oldószer. 

A bioalkoholokat termelő fermentációs eljárások azonban meglehetősen alacsony hozamot 

és kis koncentrációjú termékáramokat eredményeznek, amelyek elválasztása hatalmas 

kihívást jelent a biotechnológiai ipar számára. A hagyományos elválasztási folyamatok, mint 

például a desztilláció, az extrakció, az abszorpció és az adszorpció gyakran nagy 

energiaigényűek, vagy további oldószereket igényelnek a kívánt termékminőség elérése 

érdekében. A membránfolyamatok, beleértve a pervaporációt, már több eljárásban 

bizonyították potenciáljukat energiahatékony és szelektív elválasztási folyamatként. Bár a 

pervaporációt ipari méretekben évtizedek óta alkalmazzák az etanol víztelenítésére, még 

mindig nem tekintik széles körben elfogadott és életképes technológiának. 

Jelen munkám célja biotechnológiai termékelegyek biner és terner modelloldatainak 

pervaporációval történő víztelenítésének kísérleti vizsgálata, valamint anyagátadási modellek 

fejlesztése a folyamat megbízható leírása érdekében. A megfelelő modellek segítségével 

                                                 
[1] D. Sperling, Electric vehicles: Approaching the tipping point, Bull. At. Sci. 74 (2018) 11–18. 
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lehetőség nyílik a pervaporáció vizsgálatára ún. hibrid folyamatokba történő integrálása 

révén, valamint gazdasági létjogosultsága is felmérhető, ami remélhetőleg növeli majd az 

ipari alkalmazás megfontolására való hajlandóságot. 

2  Irodalmi háttér  

2.1 Pervaporáció 

A pervaporáció egy energiahatékony és rendkívül szelektív folyadék elválasztást lehetővé 

tevő membránszeparációs technika, ami nagy potenciállal rendelkezik a bioüzemanyag-

előállításban is. Számos előnye ellenére a széles körű kereskedelmi forgalomba kerülését és 

az ipari alkalmazását hátráltatja a membránmodulok magas költsége és a vonatkozó ipari 

tapasztalat hiánya. A pervaporáció során két- vagy többkomponensű folyadékelegyek 

választhatók szét pórusos vagy pórusmentes membrán segítségével, egy vagy több 

komponens szelektív permeációja révén. 

Maga a pervaporáció (permeáció és evaporáció) megnevezés is azt sugallja, hogy a 

folyamat során fázisváltozás következik be, amikor is a permeálódó komponensek a 

membránon történő áthaladás során részben elpárolognak. A membrán betáplálási oldalát 

légköri vagy alacsony (1-5 bar) nyomás alá helyezik, míg a permeátum oldalon a 

komponensek alacsony parciális nyomása vagy vákuumszivattyú (pl. 1-3 Hgmm) 

segítségével, vagy vivőgáz alkalmazásával állítható elő. A permeátum gőz kondenzált 

formában, folyadékként gyűjthető össze. A betáplálási oldalon a visszatartott 

komponens(ek)ben dúsított folyadékelegyet retentátumnak nevezzük [2].  

A membránon keresztüli anyagátadás három fő lépésből áll: (1) a komponensek szorpciója 

a betáplálási oldalon, (2) a membrán anyagán keresztüli diffúzió, és (3) a permeálódó 

molekulák deszorpciója gőz halmazállapotban a membrán permeátum oldalán [3]. Az 

anyagátadás hajtóereje a kémiai potenciál különbség, mely pervaporáció esetén a betáplálási 

és a membrán permeátum oldala közötti parciális nyomáskülönbségre egyszerűsíthető. 

Az eljárás előnye a desztillációhoz képest, hogy a gőz és a folyadék fázis nincsenek 

közvetlen kapcsolatban egymással; ezért a folyamat független a termodinamikai gőz-folyadék 

egyensúlytól. A folyamatot sokkal inkább a molekulák és a membrán anyaga közötti szelektív 

kölcsönhatás (szorpció és diffúzió) határozza meg. A pervaporáció előnye az azeotrop-, a 

hőérzékeny- és a közeli forráspontú elegyek elválasztásában mutatkozik meg leginkább, mely 

                                                 
[2] J. Néel, Chapter 5 Pervaporation, in: Richard D. Noble and S. Alexander Stern (Ed.), Membr. Sci. Technol., 

Elsevier, 1995: pp. 143–211. doi:10.1016/S0927-5193(06)80007-0. 

[3] R. Rautenbach, R. Albrecht, Membrane Processes, 1., John Wiley & Sons, Chichester, England, 1989. 
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elválasztást kíméletes működési körülmények között és egyéb hozzáadott anyagok nélkül 

valósítható meg. 

A pervaporáció hatékonyságának értékeléséhez a membrániparban használatos közös 

teljesítménymutatókra van szükség, mint pl. a fluxus, a permeance, a szelektivitás és az 

elválasztási tényező. A pervaporációs fluxust az egységnyi idő alatt egységnyi 

membránfelületen áthaladó anyag mennyisége adja: 

𝐽𝑖 =
𝑛𝑖

𝐴∙𝑡
= 𝑃𝑖(𝑥𝑖𝛾𝑖𝑝𝑖

0 − 𝑦𝑖𝑝
𝑃) (1) 

ahol Ji a parciális fluxus [mol/(m
2
h)]; ni a permeálódó komponens mennyisége [mol]; A a 

membránfelület [m
2
]; t az idő [h]; Pi a permeance [mol/(m

2
hkPa)]; xi és yi a folyadék- és 

gőzfázis-beli móltörtek; γi az aktivitási együttható; pi
0
 a telítési gőznyomás [kPa], és p

P
 a 

permeátum nyomása [kPa]. Az i alsó index az i komponenst jelöli. 

A különböző oldószer molekulák membránban történő szelektív oldhatósága a Hansen [4] 

által bevezetett oldhatósági paraméter-elmélet segítségével minőségileg értékelhető, mely 

elmélet szerint a hasonló oldhatósági paraméterekkel rendelkező komponensek nagyobb 

valószínűséggel oldódnak egymásban. A pervaporációs eredményeket Hansen oldhatósági 

elméletének segítségével is értékeltem. 

2.2 Desztilláció-pervaporáció hibrid elválasztási folyamat  

A pervaporációt ritkán alkalmazzák önálló folyamatként, részben azért, mert az előállított 

termékei esetleg nem elég tiszták a későbbi feldolgozáshoz vagy a hulladékként történő 

ártalmatlanításhoz [5]; másrészt a membránok magas beruházási és csereköltségei miatt [6]. A 

gazdaságosabb és környezetbarátabb gyártási követelményeknek való megfelelés érdekében 

ún. hibrid elválasztási technikák jelentek meg, ami intenzíven kutatott új területet teremtett a 

folyamatfejlesztésben. 

2.3 Modellezés és folyamat-szimuláció  

A különböző komponens-komponens és komponens-membrán kölcsönhatások miatt a 

transzport jelenségek matematikai leírása a polimer és porózus membránokban meglehetősen 

nehéz és bonyolult. A pervaporációs anyagátadás modellezését számos szerző különféle 

módon közelítette meg az alapkutatás, a membránfejlesztés vagy a folyamattervezés/szintézis 

                                                 
[4] C.M. Hansen, Hansen solubility parameters: A User’s Handbook, Second Edition, CRC Press, 2007 

[5] F. Lipnizki, R.W. Field, P.-K. Ten, Pervaporation-based hybrid process: a review of process design, 

applications and economics, J. Membr. Sci. 153 (1999) 183–210. 

[6] A. Koltuniewicz, Integrated Membrane Operations in Various Industrial Sectors, in: Compr. Membr. Sci. 

Eng., Elsevier, 2010: pp. 109–164. 
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eltérő céljai függvényében. 

A szakirodalom alapján három különböző modellezési megközelítés azonosítható: tisztán 

empirikus modellek, félempirikus vagy fenomenológiai modellek és elméleti modellek [7]. A 

modellek eltérő megközelítései és analitikai mélysége pedig meghatározza a modellek 

alkalmazhatóságát (membránfejlesztés vagy folyamattervezés). 

Az oldódás-diffúziós modell az egyik legnépszerűbb megközelítés a membránon át történő 

anyagátadás leírására az egyszerűsége és a kísérleti eredmények jó leírása miatt. Rautenbach 

és mtsai. [8] javasolták azt az oldódás-diffúziós elméleten alapuló félempirikus modellt, 

amely a disszertációmban a modellfejlesztésem alapjául szolgált. A modell félempirikus 

jellegéből adódóan a leíráshoz elengedhetetlenül szükségesek pervaporációs kísérleti 

eredmények, amelyek alapján a modell paraméter-becslései elvégezhetők. 

A modellezés alapvető követelménye az egyszerűség mellett ezen modellek 

folyamatszimulációs környezetben való alkalmazhatósága, melynek során bonyolult 

elválasztási folyamatok tervezhetők és optimalizálhatók, számos iparágban elősegítve ezzel az 

energiahatékony folyamatok szélesebb körű elterjedését. A kereskedelmi forgalomban 

kapható folyamatszimulátorok nem tartalmaznak beépített membránmodellt, lévén, hogy 

általánosan alkalmazható, extrapolálható, prediktív pervaporációs modell jelenleg nem 

létezik, amely alkalmas lehetne akár a legmegfelelőbb membrán kiválasztására [9]. Az 

általam kifejlesztett félempirikus modell ún. „felhasználó által hozzáadott modulként” a 

ChemCAD folyamatszimulációs környezetbe ültetése lehetővé tette a vizsgált pervaporációs 

és a hibrid elválasztási folyamatok szimulációs vizsgálatát. 

  

                                                 
[7] F. Lipnizki, G. Trägårdh, Modelling of pervaporation: Models to analyze and predict the mass transport in 

pervaporation, Sep. Purif. Methods. 30 (2001) 49–125. 

[8] R. Rautenbach, C. Herion, U. Meyer-Blumenroth, Engineering aspects of pervaporation: calculation of 

transport resistances, module optimization and plant design, in: Pervaporation Membr. Sep. Process., Elsevier, 

Amsterdam, 1991: pp. 181–223. 

[9] M. Skiborowski, A. Harwardt, W. Marquardt, Conceptual Design of Distillation-Based Hybrid Separation 

Processes, Annu. Rev. Chem. Biomol. Eng. 4 (2013) 45–68. 
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3  Kísérleti és számítási módszerek 

A vizsgált elegyeket azok jelenlegi és jövőbeli biotechnológiai jelentősége alapján 

választottam ki a bioüzemanyagok, ill. biolapaú nyersanyagok előállításának területén. Az 

etanol-víz, n-butanol-víz és izobutanol-víz kétkomponensű rendszerek mindegyike azeotrop 

elegy, amelyekben a víz a kisebb koncentrációban jelen lévő komponens. Az etanol-n-

butanol-víz keverék (E/B/W) vizsgálatának a megújuló bioüzemanyagok, a bioetanol és a 

biobutanol előállítás során van jelentősége (pl. az úgynevezett aceton-butanol-etanol (ABE) 

fermentációs folyamat termékeiként) [10]. Az etanol-etil-acetát-víz (E/A/W) elegy 

kiválasztását pedig az etil-acetát vegyiparban betöltött tagadhatatlan fontossága indokolta. 

Utóbbit oldószerként alkalmazzák a különböző bevonatok, gyógyszerek, herbicidek, 

ragasztók gyártása során, alacsony toxicitása, nem higroszkópos tulajdonsága, illetve szerves 

oldószerekben történő jó oldhatósága miatt [11]. 

Jelen munkámban a biner és terner elegyek pervaporációs víztelenítési kísérleteihez 

alkalmazott Sulzer (jelenleg DeltaMem AG) cég által gyártott kompozit membránok 

mindegyike poli(vinil-alkohol) (PVA) szelektív réteggel rendelkezik egy poliakrilonitril 

(PAN) támasztórétegen, amelyet egy porózus poliészter rétegre vittek fel. 

1. Táblázat A vizsgált elegyekkel végzett laboratóriumi kísérletek során alkalmazott 

hőmérsékletek, koncentráció tartományok és membránok  

Alkohol-víz elegy Hőmérséklet Betáplálási 

vízkoncentráció 

Membrán 

 (°C) (mol/mol) (m/m%)  

Izobutanol - Víz 70; 80; 90 0,05-0,4 1,5-14,3 PERVAP 1510 

Etanol - Víz 60; 80 0,1-0,5 5,9-21,1 PERVAP 2210 

n-Butanol – Víz 60; 75; 90 0,05-0,4 2-16,6 PERVAP 1210 

E/B/W 60; 75; 90 0,08-0,41 1,7-15,8 PERVAP 1210 

E/A/W 60; 75; 90 0,05-0,39 3-15,9 PERVAP 1210 

A kísérleteket egy 28 cm
2
 felületű membránlappal üzemeltethető CM-Celfa P-28 

membránberendezésen hajtottam végre (1. ábra). 

                                                 
[10] S.J.M. Algayyim, A.P. Wandel, T. Yusaf, I. Hamawand, Production and application of ABE as a biofuel, 

Renew. Sustain. Energy Rev. 82 (2018) 1195–1214. 

[11] Y.T. Ong, S.H. Tan, Pervaporation separation of a ternary azeotrope containing ethyl acetate, ethanol and 

water using a buckypaper supported ionic liquid membrane, Chem. Eng. Res. Des. 109 (2016) 116–126. 
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A duplafalú betáplálási tartály térfogata 500 cm
3
. A permeátum oldalon a vákuumot 

Vacuubrand PC 2003 VARIO vákuumszivattyú biztosította. A kívánt betáplálási hőmérséklet 

állandó értéken tartása termosztát segítségével történt, míg a permeátum gőz két 

párhuzamosan kapcsolt, folyékony nitrogénnel hűtött, Dewar edénybe helyezett csapdában 

került összegyűjtésre. 

 

1. ábra A CM-Celfa P-28 membránberendezés sematikus ábrája 

A kétkomponensű elegyek esetében a betáplálás alkoholtartalmát Shimadzu GC-14B 

gázkromatográf segítségével mértem, míg a háromkomponensű elegyeknél a betáplálás, a 

retentát és a permeát minták alkohol-tartalmát Shimadzu GCMS-QP2010 SE 

tömegspektrométerrel kapcsolt gázkromatográffal elemeztem. Az összes vizsgált oldat 

esetében a betáplálás és a retentátum vízkoncentrációját Karl-Fisher-titrálás segítségével 

határoztam meg. Mindkét analitikai módszer esetében az eredményeket három párhuzamos 

elemzés átlaga adta. 

A modellezés során a paraméterbecslést STATISTICA® program segítségével végeztem. A 

folyamat-szimulációkat a ChemCAD 6.4.3 szimulációs szoftverrel végeztem, egy ún. 

felhasználó által hozzáadott membránmodul segítségével. Az üzemeltetési és beruházási 

költségeket a szimulációk eredményei alapján Douglas költség-függvények segítségével 

számoltam [12]. 

  

                                                 
[12] J. Douglas, Conceptual Design of Chemical Processes, McGraw-Hill Science: New York, 1988. 
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4  Eredmények 

4.1 Kétkomponensű elegyek víztelenítése 

Az etanol-víz és az n-butanol-víz víztelenítés kísérleti eredményeit kizárólag modellezési 

célokra használtam, míg az izobutanol-víz pervaporatív dehidratációját részletesen vizsgáltam 

a dolgozatban. 

A pervaporációs kísérleteket 70, 80 és 90°C hőmérsékleteken, különböző betáplálási 

vízkoncentrációkkal végeztem, melyek során az alkalmazott PERVAP 1510 membránnal az 

elegy sikeresen vízteleníthető volt. Megfigyelhető volt a víz és az izobutanol parciális 

fluxusának növekedése a betáplálási víztartalommal és a hőmérséklettel, mely megfigyelés jó 

összhangban van az irodalmi adatokkal [13]. 

A Rautenbach-féle oldódás-diffúziós modell egyszerűsített formájának (I. Modell) 

alkalmazhatóságát mindhárom biner alkohol-víz keverék esetében teszteltem: 

𝐽𝑖 =
𝐷𝑖0̅̅ ̅̅̅

𝛾�̅�
∙ (

𝑝𝑖𝐹−𝑝𝑖𝑃

𝑝𝑖0
) (2) 

ahol 𝐽𝑖 az i komponens parciális fluxusa, 𝐷𝑖0̅̅ ̅̅  a transzport koefficiens, 𝛾�̅� a betáplálási és a 

permeátum oldal közti átlagos aktivitási együttható, piF és piP az i komponens betáp és 

permeát oldali gőznyomása, és pi0 az i komponens tiszta gőznyomása. A transzport 

koefficiens a következőképp számítható: 

𝐷𝑖0̅̅ ̅̅ = 𝐷𝑖0
∗ 𝑒𝑥𝑝 [

𝐸𝑖

𝑅𝑇
∙ (

1

𝑇∗
−

1

𝑇
)] (3) 

ahol 𝐷𝑖0
∗  egy pre-exponenciális tényező, Ei az i komponens transzport koefficienshez tartozó 

aktiválási energiája, és T* a referencia hőmérséklet (293 K). Az átlagos aktivitási együttható 

pedig: 

𝛾�̅� = √𝛾𝑖𝐹 ∙ 𝛾𝑖𝑃 (4) 

Azt tapasztaltam, hogy a modell alulbecsli a víz parciális fluxusát már körülbelül 15mol% 

betáplálási víztartalomtól, míg az alkoholok fluxusának leírására teljes mértékben 

alkalmatlan. Munkám egyik célja tehát az I. Modell fejlesztése volt, hogy annak 

alkalmazhatósági tartománya a magasabb vízkoncentrációjú régiókra is kiterjeszthető legyen 

(50mol% felső határig). 

A mért parciális fluxusok exponenciálisan függenek a permeálódó komponens betáplálási 

koncentrációjától, ami a transzport koefficiens koncentráció-függésére enged következtetni. 

                                                 
13

 W.F. Guo, T.-S. Chung, T. Matsuura, Pervaporation study on the dehydration of aqueous butanol solutions: a 

comparison of flux vs. permeance, separation factor vs. selectivity, J. Membr. Sci. 245 (2004) 199–210. 
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Az exponenciális tendenciát az I. Modell továbbfejlesztésében egy exponenciális tényezővel 

történő kiegészítés révén fejeztem ki. A továbbfejlesztett modellben (II. Modell) az 

exponenciális tényező tartalmazza a permeálódó komponens betáplálási koncentrációját, 

ezáltal pontosabb eredményeket ad a Rautenbach és mtsai. által alkalmazott alapmodellnél 

szélesebb koncentráció-tartományban: 

𝐽𝑖 =
𝐷𝑖0̅̅ ̅̅̅exp(𝐵𝑖𝑥𝑖𝐹)

𝛾�̅�
∙ (

𝑝𝑖𝐹−𝑝𝑖𝑃

𝑝𝑖0
) (4) 

Tekintettel a modell félempirikus jellegére, a 𝐷𝑖0
∗ , 𝐸𝑖0, és Bi paraméterek az adott eleggyel és 

membránnal végzett kísérleti eredményekre történő paraméter-illesztéssel állíthatók elő.  

A 2. ábra az izobutanol-víz páldáján szemlélteti, hogy a II. Modell alkalmazásával 

lényegesen pontosabb eredmények érhetők el a vizsgált elegyek esetében egy jóval szélesebb 

koncentráció-, azaz működési tartományban. A pervaporációs és hibrid elválasztási 

rendszerek modellezését, tervezését és optimalizálását esettanulmányok segítségével 

vizsgáltam. 

 

 

1. ábra Mért víz- és izobutanol parciális fluxusokra ( ) illesztett I. Modell (––), és  

II. Modell (      ) összehasonlítása 90°C-on a betáplálási vízkoncentráció függvényében 

4.2 Esettanulmányok 

Modellek összehasonlítása alkohol víztelenítésre alkalmazott hibrid elválasztási 

rendszerek szimulációjával 

Felhasználó által hozzáadott pervaporációs modell alkalmazásával ChemCAD 

folyamatszimulációs szoftverben összehasonlítottam a Rautenbach-féle eredeti modellt (I. 

Modell) és az általam továbbfejlesztett oldódás-diffúziós modellt (II. Modell) desztillációs-
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pervaporációs hibrid rendszerek vizsgálatával. A hibrid rendszerben a desztillációs oszlopok 

után a desztillátum etanol-víz vagy izobutanol-víz azeotrop keverékeinek végső 

víztelenítésére alkalmaztam a pervaporációt. Az I. és II. Modellel végzett szimulációk 

értékelhető különbségeket mutattak. 

A hibrid elválasztási eljárások szimulációs eredményei azt mutatták, hogy a II. Modell 

mindkét esetben nagyobb pervaporációs membránfelületet, így magasabb becsült költségeket 

eredményez. Eszerint a nem megfelelő pervaporációs modell használata téves eredményeket 

adhat komplex elválasztási folyamatok tervezése és optimalizálása esetén, ami a működés 

során kellemetlen meglepetésekhez, gyengébb termékminőséghez vezethet. Az eredmények 

tehát kiemelik a megbízható tervezési adatok előállításához alkalmazandó megfelelő 

folyamatmodellek szükségességét és fontosságát. 

Elválasztási alternatívák vizsgálata izobutanol víztelenítésére  

Az izobutanol pervaporációját leíró megbízható folyamatmodell birtokában a fentiekben 

vizsgált hibrid rendszer összehasonlítható egy hagyományos elválasztási megközelítéssel. 

Tekintettel arra, hogy az izobutanol-víz elegy heteroazeotropot képez, heteroazeotrop 

desztillációt vizsgálatam és hasonlítottam össze a hibrid elválasztási struktúrával gazdasági 

szempontok alapján, azaz beruházási-, üzemeltetési- és az éves összköltségek elemzése révén. 

A szimulációk a hibrid struktúrára a heteroazeotrop rendszerhez képest jelentősen (több 

mint 3,3-szor) magasabb beruházási költséget eredményeztek, amelyet a membránmodulok 

magas költsége okozott. Ez a rendkívüli költségnövelő tényező a hibrid rendszerek mintegy 

30%-kal alacsonyabb működési költségeivel sem kompenzálható. A hibrid rendszer teljes 

éves költsége 19%-kal magasabb a heteroazeotrop desztillációs alternatívánál. Az 

eredmények azt mutatják, hogy a pervaporáció alkalmazása valóban jelentős energia- és 

működési költség csökkenést, valamint a teljes környezeti hatás csökkenését eredményezi. 

Azonban a membránok magas ára (~9000 $/m
2
) rontja az alapvetően gazdaságosabb és 

zöldebb technológia jövedelmezőségét. A vizsgált hibrid rendszer esetében a membránárak 

1000 $/m
2
-re történő csökkentése versenyképes megoldást eredményezne a heteroazeotrop 

desztillációhoz képest 20%-kal alacsonyabb éves összköltséggel. 

Etanol/n-butanol/víz háromkomponensű rendszer elválasztási alternatíváinak vizsgálata  

A vizsgált elválasztandó elegy (800 kg/h) 2 tömeg% etanolt, 2 tömeg% n-butanolt és  

96 tömeg% vizet tartalmaz, amely az aceton-butanol-etanol (ABE) fermentáció híg 

termékkeverékét hivatott modellezni. Az összehasonlítás során különböző elválasztási 



10 

 

alternatívákat vizsgáltam. Első lépésként a háromkomponensű elegyet egy desztillációs 

oszlop segítségével két biner, etanol-víz (E/W) és n-butanol-víz (B/W), eleggyé választható 

szét. Az E/W elegy esetében egy extraktív desztillációs és egy desztilláció-pervaporáció 

hibrid rendszert hasonlítottam össze, míg a B/W keveréket heteroazeotrop desztillációval 

vagy desztilláció-pervaporáció összekapcsolásával választottam el. Az alternatívák 

optimalizálása és értékelése az éves összköltség (TAC) alapján történt. 

Megállapítást nyert, hogy etanol előállítására a hibrid rendszert érdemes alkalmazni, mivel 

a hibrid rendszer üzemeltetési költsége 72,8%-kal, összköltsége pedig 41,5%-kal alacsonyabb, 

mint az extraktív rendszeré. Az n-butanol előállítási opciók esetében azonban a hibrid 

rendszer összköltsége közel kétszerese a heteroazeotrop desztilláció költségének, így tehát  

n-butanolt hasonlóan híg keverékből heteroazeotrop desztillációval lehet gazdaságosabban 

előállítani. 

4.3 Háromkomponensű elegyek pervaporációs víztelenítésének kísérleti vizsgálata 

és modellezése  

A kétkomponensű elegyek széles körben vizsgált modellezési lehetőségeivel ellentétben a 

többkomponensű elegyek transzportmodelljeivel a szakirodalom elenyésző mértékben 

foglalkozik. A komponensek közötti, illetve a komponensek és a membrán közötti lehetséges 

kölcsönhatások megnövekedett száma jelentősen összetettebb permeációt eredményez. A 

háromkomponensű elegyek (etanol/n-butanol/víz és etanol/etil-acetát/víz) esetében az egyik 

fő célom annak vizsgálata volt, hogy a szerves komponensek koncentrációja befolyásolja-e a 

permeációt. A lehetséges kölcsönös függés vizsgálata érdekében a szerves komponensek 

(E/B/W elegy esetében az etanol és az n-butanol, E/A/W elegy esetében pedig az etanol és az 

etil-acetát) 2:1, 1:1 és 1:2 tömegarányú elegyeit vizsgáltam különböző kezdeti 

vízkoncentrációkkal. Ily módon megfigyelhető a kölcsönhatások mértéke, valamint azok 

hatása a pervaporációs membrán dehidratációs teljesítményére. 

Az elemzés során a fluxusokat, permeance-okat és a szelektivitásokat a hőmérséklet és a 

betáplálási vízkoncentrációk (ill. víz aktivitások) függvényében vizsgáltam. Valamennyi 

fluxus exponenciális növekedést mutatott a betáplálási víztartalommal, valamint a 

hőmérséklet emelkedésével. A kísérleti eredmények alapján megállapítást nyert, hogy az 

E/B/W és az E/A/W háromkomponensű rendszerek esetében a két szerves komponens aránya 

fontos tényező a komponensek transzportja során. Az összetevők permeációs sorrendje 

Hansen-oldhatósági paraméterek segítségével részben meghatározható. 
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A molekulák kölcsönös egymásra hatásának kezelése érdekében a modellem 

továbbfejlesztésére volt szükség, amely tartalmazza a három komponens betáplálási 

koncentrációját és azok átlagos aktivitási együtthatóit, mely a következő, ún. teljes modellt 

eredményezte: 

𝐽𝑖 =
𝐷𝑖0̅̅ ̅̅̅exp(𝐴𝑖𝑖𝑥𝑖𝐹𝛾�̅�+𝐵𝑖𝑗𝑥𝑗𝐹𝛾𝑗̅̅̅+𝐶𝑖𝑘𝑥𝑘𝐹𝛾𝑘̅̅̅̅ )

𝛾�̅�
(
𝑝𝑖𝐹−𝑝𝑖𝑃

𝑝𝑖0
), (5) 

ahol a kísérleti eredményekre 5 paraméter illesztendő: 𝐷𝑖0
∗ , 𝐸𝑖, Aii, Bij, and Cik. 

A módosítást azt tette szükségessé, hogy ezekben a terner rendszerekben a permeálódó 

komponensek szorpciója nagy valószínűséggel nem-ideális; ezért az aktivitási együtthatók a 

membránon belül nem tekinthetők állandónak. A membrán betáplálási oldalán egyes 

komponensek kedvezőbben kötődhetnek a membránhoz, ami az aktivitási együtthatók erős 

változását okozza [14]. 

Különböző modell alternatívák regresszióját vizsgáltam, ahol is az (5) egyenlet ún. teljes 

transzportmodellje illeszkedett a legjobban a mért adatokhoz. A mért és modellezett fluxusok 

összehasonlítását a 4. (a) és (b) ábra mutatja az E/A/W és az E/B/W elegyek esetében. 

 

 
2. ábra Mért és modellezett fluxusok az E/A/W (a) és az E/B/W (b) elegyekre 2:1, 1:1, és 2:1 

szerves tömegarány esetében 60, 75 és 90°C-on, PERVAP 1210 membránon 

 

                                                 
[14] J. Brun, C. Larchet, R. Melet, G. Bulvestre, Modelling of the pervaporation of binary mixtures through 

moderately swelling, non-reacting membranes, J. Membr. Sci. 23 (1985) 257–283. 



 

 

 

A modell egyszerűsítési lehetőségei 

A redundancia elkerülése érdekében a kiterjesztett, teljes modell a pontosság minimális 

csökkentése mellett egyszerűsíthető. Víz esetében, amely a legjobban permeálódó 

komponens, elegendő, ha a transzport koefficiens exponenciális tényezője csak a víz 

betáplálási koncentrációját és annak átlagos aktivitási együtthatóját tartalmazza. Mivel a 

szerves komponensek permeálódó mennyisége kicsi, ezek koncentrációinak elhagyása a 

vízfluxus modelljéből elfogadható, csak kis relatív standard hibát okozva. A kétkomponensű 

elegyek korábban bemutatott modelljéhez (II. Modell) hasonlóan a szerves parciális fluxusok 

leírásából a víz koncentrációja elhagyható. Mindkét szerves komponens moltörtjét és átlagos 

aktivitási együtthatóit bele kell azonban foglalni a modellbe a kívánt pontosság elérése 

érdekében, tekintettel arra, hogy permeációjuk kölcsönösen függ egymástól. 

2. táblázat A biner és terner elegyek pervaporációs víztelenítésére javasolt anyagátadási 

modellek (i: víz, j: 1. szerves komponens, k: 2. szerves komponens) 

 Kétkomponensű elegy  Háromkomponensű elegy 

Víz 𝐽𝑖 =
𝐷𝑖0̅̅ ̅̅ exp(𝐴𝑖𝑥𝑖𝐹)

𝛾�̅�
(
𝑝𝑖𝐹 − 𝑝𝑖𝑃

𝑝𝑖0
) 𝐽𝑖 =

𝐷𝑖0̅̅ ̅̅ exp(𝐴𝑖𝑥𝑖𝐹𝛾�̅�)

𝛾�̅�
(
𝑝𝑖𝐹 − 𝑝𝑖𝑃

𝑝𝑖0
) 

1. szerves 

komponens 
𝐽𝑗 =

𝐷𝑗0̅̅ ̅̅ exp(𝐴𝑗𝑥𝑗𝐹)

𝛾�̅�
(
𝑝𝑗𝐹 − 𝑝𝑗𝑃

𝑝𝑗0
) 𝐽𝑗 =

𝐷𝑗0̅̅ ̅̅ exp(𝐴𝑗𝑗𝑥𝑗𝐹𝛾�̅� + 𝐵𝑗𝑘𝑥𝑘𝐹𝛾𝑘̅̅ ̅)

𝛾�̅�
(
𝑝𝑗𝐹 − 𝑝𝑗𝑃

𝑝𝑗0
) 

2. szerves 

komponens  
 𝐽𝑘 =

𝐷𝑘0̅̅ ̅̅ ̅exp(𝐴𝑘𝑘𝑥𝑘𝐹𝛾𝑘̅̅ ̅ + 𝐵𝑘𝑗𝑥𝑗𝐹𝛾�̅�)

𝛾𝑘̅̅ ̅
(
𝑝𝑘𝐹 − 𝑝𝑘𝑃

𝑝𝑘0
) 
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5  Tézisek 

1. Tézis [II]  

Megállapítottam, hogy az általánosan alkalmazott Rautenbach-féle oldódás-diffúziós modell 

nem alkalmazható a kiindulási vízkoncentráció széles tartományában. Etanol, izobutanol és n-

butanol kétkomponensű vizes elegyein, PVA/PAN kompozit membrán segítségével végzett 

víztelenítéses kísérleteim eredményei alapján kifejlesztettem egy új pervaporációs modellt, 

amely pontosabb eredményt ad a betáplálási elegy vízkoncentrációjának kiterjesztett – 14.3-

21.1 m/m%-ig - tartományában. A modellfejlesztés a transzport koefficiens exponenciális 

taggal történő kiegészítésén alapszik, ami bizonyítja annak koncentrációfüggését. 

2. Tézis [I, III, IV]  

Alkohol víztelenítésére tervezett hibrid elválasztási rendszerek esettanulmányainak 

folyamatszimulációs vizsgálata alapján bebizonyítottam, hogy az általam fejlesztett új 

pervaporációs modell megbízhatóbb eredményeket nyújt, mint az eredeti Rautenbach-féle 

modell. Ezáltal igazoltam a modell alkalmazhatóságát valós, szélesebb betáplálási 

vízkoncentrációval is üzemeltethető ipari elválasztási problémák esetén. 

3. Tézis [V]  

Sikerrel folyattam víztelenítési kísérleteket az etanol/n-butanol/víz és etanol/etil-acetát/víz 

terner rendszerekkel PVA/PAN kompozit pervaporációs membrán segítségével 60-90°C 

között egészen 16 tömeg% betáplálási vízkoncentrációig. A permeátumok víztartalma minden 

kísérleti pont esetén meghaladta a 94 mol%-ot mindkét terner elegy esetében. 

Megállapítottam, hogy a parciális fluxus és permeance értékek mindkét elegy esetében 

jelentős mértékben változtak a komponensek betáplálási elegyben alkalmazott 

koncentrációjától függően. Megmutattam, hogy a vizsgált komponensek permeációjának 

sorrendje minőségileg meghatározható a komponensek és a membrán oldhatósági 

paramétereinek egymáshoz viszonyított távolsága alapján. 
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4. Tézis [V]  

A terner elegyeken végzett víztelenítési kísérletek alapján meghatározó kölcsönhatásokat 

állapítottam meg a permeálódó komponensek között, illetve a komponensek és a membrán 

között, amik jelentősen befolyásolják a komponensek anyagátadási jellemzőit. 

Következésképpen megállapítottam, hogy az általam fejlesztett új pervaporációs modellnek 

nem csak a permeálódó anyagok koncentrációit, hanem azok aktivitási együtthatóinak a 

membrán két oldalán vett értékének átlagait is tartalmaznia kell, így alkotva a teljes modellt. 

Ugyanakkor meghatároztam a modellre alkalmazható egyszerűsítési lehetőségeket terner 

elegyek esetében, miáltal csökken a modell összetettsége a pontosság megőrzése mellett. 

5. Tézis  

Megállapítottam, hogy a komponensek koncentrációit és átlagos aktivitási együtthatóit 

súlyozó tényezőként alkalmazva a modellben, a kétkomponensű elegyek esetében is javul a 

pontosság. Ugyanakkor, az 1. tézisben bemutatott modellhez képest ez a javulás 

elhanyagolható, ezért a modell kiterjesztése biner elegyek esetében elhagyható a modell 

pontosságának jelentős csökkentése nélkül. 
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6  Alkalmazási lehetőség 

A vegyi anyagok bioalapú előállítását világszerte széles körben vizsgálják a kutató 

laboratóriumokban, valamint egyre inkább alkalmazzák a különböző iparágakban. Ezen 

eljárások többkomponensű vizes termékáramai általában nagyon alacsony koncentrációban 

tartalmazzák az értékes komponenseket, illetve gyakran többféle azeotropot is képeznek. 

Következésképpen a feldolgozásuk energiaigényes szétválasztási technikákat követel meg a 

kívánt tisztaságú vegyi anyagok előállításához. 

A pervaporáció ígéretes alternatíva bizonyos energia-intenzív hagyományos elválasztási 

technikák kiváltására, különösen az azeotróp keverékek víztelenítése esetén. Rendkívül 

szelektív, egyéb hozzáadott anyagoktól mentes elválasztást kínál, amely lényegesen 

alacsonyabb energiaigényű, mint a hagyományos módszerek. 

A jelen munkám során kidolgozott pervaporációs transzportmodellek megbízható eszközök 

a vizsgált két- és háromkomponensű elegyek permeációs folyamatainak leírására. A fejlesztett 

modelleket ChemCAD szoftvercsomagba integrálva lehetséges a pervaporációs egységek és a 

pervaporációt tartalmazó hibrid folyamatok tervezése és működésének vizsgálata. 

A kifejlesztett modellek csökkenthetik az ipar szkepticizmusát a membránfolyamatokkal 

szemben, valamint eszközként szolgálhatnak a vegyészmérnökök számára a pervaporáció 

kémiai és biokémiai iparágakban való alkalmazási lehetőségeinek alapos elemzésére. 
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