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1. Bevezetés 

Annak ellenére, hogy a gyakorlatban használatos oldószerek – mint például a víz vagy a 

különböző alkoholok – könnyen elérhetőek és alacsony költségűek, az újrahasznosításuk 

komoly probléma manapság, egy hosszan fenntartható jövőkép érdekében. Ebből kifolyólag az 

oldószerek visszanyerése elengedhetetlen lépés bármely kémiai iparág területén. 

Éveken át a folyadék-folyadék szeparációt desztilláció segítségével hajtották végre, így a 

szeparációs metódus kidolgozottsága magas szintűnek tekinthető. Egyes ipari problémákra, 

mint például nem-ideális elegyek elválasztására, kidolgoztak újabb, nagyon hatékony 

megoldásokat. Azeotróp elegyeket tartalmazó keverékek elválasztása magas költségekkel 

járhat, vagy akár nem is lehetséges csak tradicionális elválasztási műveletek alkalmazásával. 

Így indokolt az alternatív metódusok kutatása. 

Ilyen alternatív megoldás lehet például a membránszeparáció, amely a tradicionális 

műveletekhez képest teljesen más szeparációs elven működik. Továbbá alkalmazható kettő 

vagy több különböző metódus együttesen is. Ezeket hibrid technológiáknak nevezzük és 

általában az ötvözött technológiák előnyeit próbálják előtérbe hozni. Legtöbb esetben egy 

tradicionális technológiát – általában desztillációt – kombinálnak egy másik technológiával, 

ami azeotróp bontására képes – mint például a membránszeparáció. Az utóbbi technológia 

gyakran költségesebb, így a hibrid módszerben csak kisebb mértékben alkalmazzák, például a 

problémát okozó azeotróp összetétel áthidalására. Disszertációs munkám során több hibrid 

metódust is vizsgáltam: extraktív heteroazeotróp desztillációt, hidrofil pervaporáció és 

desztilláció kombinálását, valamint organofil és hidrofil pervaporáció kombinációját. 

Olyan membrános technika – mint például a pervaporáció – kifejezetten hatékony az 

azeotróp elegyek elválasztásában, hiszen egyazegyben figyelmen kívül hagyja ezen 

karakterisztikáját az elegynek. Ezzel szemben a tradicionális szeparációs technikák gőz-

folyadék egyensúlyon alapszanak. Ez azonban egy új problémát vet fel, méghozzá a lejátszódó 

komplex transzportfolyamatok modellezési nehézségeit. Mivel ezek levezetése olykor nagyon 

körülményes, ezért a mérnöki területen gyakran alkalmazott empirikus megközelítéssel 

szoktunk élni jellemzésük során. Ebben a munkában kiterjesztett vizsgálatokat folytattam egy 

újabb modell alkalmazhatóságának érdekében.  
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2. Irodalmi áttekintés és probléma felvetés 

Több különböző elválasztási módszert alkalmaznak a vegyiparban, mint például a 

desztillációt, extrakciót, membrános műveleteket és ezek kombinációit. Lényeges kiemelni azt 

a tényt, hogy nem mindegyik metódus képes nem-ideális elegyek elválasztására. Munkám 

fókusza olyan eljárásokra korlátozódott, amelyek alkalmasak azeotróp elegyeket tartalmazó 

folyadék keverékek elválasztására. 

2.1. Desztilláció 

Az egyik legelterjedtebb elválasztási művelet a desztilláció, ami a legrégebbi ipari 

technológiák közé sorolható. Az elválasztás gőz-folyadék egyensúlyon alapszik, amelyből 

kifejezett modellje közismert az iparban. Azonban egy nagy hátránya, hogy egyszerű 

desztilláció esetében gondot okoz az azeotróp elegyek elválasztása. Több megoldás is született 

az évek során ezen korlátoltság feloldására, mint például a nyomásváltó desztilláció, az 

extraktív heteroazeotróp desztilláció és egyéb hibrid technológiák alkalmazása. Azeotróp 

elegyek elválasztására sikeres desztillációs műveletek kidolgozása továbbra is fontos kutatandó 

terület. Habár a desztilláció régóta jelenlévő technológia, tagadhatatlanul magas üzemeltetési 

költségei vannak. Az iparban azonban megfelelő hőintegrációk alkalmazásával jelentősen 

csökkenteni lehet.1 

2.2. Pervaporáció 

Pervaporáció (ezentúl: PV) egy különleges membránszeparáció, hiszen a komponens 

elválasztás mellett halmazállapot változás is lejátszódik.2 Mivel nem gőz-folyadék egyensúlyon 

alapszik figyelmen kívül hagyja az elegyek azeotróp mivoltját, így akár teljes, nagy 

hatékonyságú elválasztásukra is képes. A szeparálandó elegy betáplálását folyadékfázisban 

szokták végrehajtani (általában biner- vagy terner elegyek) és a termék ágon gőzfázisban jelenik 

meg a szeparált keverék az alkalmazott vákuumnak köszönhetően. Az elválasztás alapját képző 

kémiai potenciálkülönbség a két oldal között a koncentráció különbségben manifesztálódik. A 

generált vákuum további hajtóerőként funkcionál, mivel ez a koncentráció gradiens nem 

elégséges. 

 
1Gorak, A.; Sorensen, E.: Vapor–Liquid Equilibrium and Physical Properties for Distillation. In Distillation. 

Academic Press, 2014. 
2Baker, R.W.: Pervaporation. In Membrane Technology and Applications. John Wiley & Sons Ltd., 2004. 
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Még napjainkban is a PV legelterjedtebb használata a víz és valamilyen szerves vegyület 

(alkohol, éter, karbonsav stb.) nagytisztaságú elválasztása. Két típusát különböztetjük meg: a 

hidrofil PV-t (ezentúl: HPV), valamint az organofil PV-t (ezentúl: OPV). A megnevezés arra 

utal, hogy melyik komponens permeálódása valószínűbb a membránon keresztül. 

Leggyakrabban polimer membránokat alkalmaznak, amelyek kedvező alakíthatóságuk és 

kombinálhatóságuk miatt kifejezetten előnyösek. A magasfokú szeparációs hatékonyság és a 

moderált üzemeltetési körülmények miatt a PV kedvező elválasztástechnikai művelet. 

Az alkalmazott membrán általában nem-pórusos polimer membrán, amelynek a vastagsága 

kicsi. Ebből kifolyólag – valamint az alkalmazott kimenő oldali vákuum miatt – a strukturális 

integritás érdekében kompozit membránokat szokás használni. A porózus tartóréteg, az 

elválasztásban nem vesz részt, szignifikáns ellenállást nem fejt ki, csak mechanikai stabilitást 

kölcsönöz a membránnak. Ez a tény lényegesen megkönnyíti a membrán 

transzportfolyamatainak modellezhetőségét, hiszen csak az aktív réteg ellenállásával kell 

számolnunk. 

A pervaporációs elválasztás mechanizmusa az alábbi 3 lépéssel írható le: 

• Abszorpció: a betáplált elegy komponensei abszorbeálódnak a membrán anyagában; 

• Diffúzió: az abszorbeált molekulák átdiffundálnak a membrán teljes hosszán a permeát 

oldal felé; 

• Deszorpció: a permeát oldalon a molekulák kilépnek a membrán anyagából és 

elpárolognak – ez az utolsó lépés az, ami a PV-t különlegessé teszi a membrános 

elválasztások között is. 

PV modelljei általában a komponens fluxust (Ji) kívánják megbecsülni. A fluxus az 

átengedett i komponens mennyisége egységnyi idő (t) alatt, egységnyi membrán felületen (A). 

Legalapvetőbb leírásai módja Fick első törvénye, ami az alapját képezi a sok komplexebb és 

pontosabb modellnek, mint például Rautenbach modellje3, amellyel munkám során is 

dolgoztam.  

 
3Rautenbach, R., Herion, C., Meyer-Blumentoth, U.: Pervaporation membrane separation processes. 

Membrane Science and Technology Series, 1990, 1, pp. 181-191. 
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Rautenbach modelljének érdekessége, hogy a kémiai potenciál gradiens (∇𝜇𝑖)  és a diffúziós 

koefficiens (Di) helyett fugacitás gradienst (∇𝑓𝑖) és transzport koefficienst (𝐷�̅�) használ. 

Továbbá mivel a permeát oldali nyomás konstans és kicsi, a fugacitások helyettesíthetőek 

parciális nyomásokkal (pi). Ez az egyenlet Mizsey4 és Valentinyi5 munkáiban tovább lett 

egyszerűsítve és empirikus megfigyelések alapján ki lett egészítve egy exponenciális taggal. 

Mivel a membrán és elválasztandó elegy kémiai mivoltija nagy hatással bír az elválasztásra, 

érdemesnek találtam minél több elegy-membrán kombinációra kiterjeszteni a kutatást. Ezek 

alapján későbbiekben eljuthatunk egy univerzális modellhez. Továbbá, mint minden modell 

fejlesztő kutatás esetében, céljaim között szerepelt a modell pozitív irányú tovább fejlesztése, 

pontosítása is.  

 
4Mizsey, P., Koczka, K., Deák, A., Fonyó. Z.: Simulation of pervaporation using the “solution–diffusion” 

model. Hungarian Chemical Journal, 2005, 7, pp. 239-242. 
5Valentínyi, N., Cséfalvay, E., Mizsey, P.: Modelling of pervaporation: Parameter estimation and model 

development. Chemical Engineering Research and Design, 2013, 91(1), pp. 174-183. 
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2.3. Hibrid elválasztási műveletek 

Extraktív desztilláció megvalósítható egy szokványos desztillációs oszlop kis 

módosításával. Az extrakciós berendezésekhez hasonlóan, az oszlop felső részében valamilyen 

extraháló szolvenst – másik nevén entrainert – kell vezetni. Az entrainer megválasztását úgy 

kell végezni, hogy a szeparálandó komponenseket szelektíven oldja és forráspontja 

szignifikánsan nagyobb legyen minden jelenlévő komponensénél, ez egy esetspecifikus feladat. 

Az oszlop tetejére történő entrainer-betáplálás a kolonna teljes hosszát végigmossa és magával 

viszi az oldható komponens(eke)t. Munkámban ilyen típusú elválasztással foglalkoztam az 

extraktív heteroazeotróp desztilláció (ezentúl: EHAD) vizsgálata során. Az EHAD hatásos lehet 

az azeotróp elegyeket tartalmazó folyadék keverékek elválasztására, hiszen a kimosott 

komponens(ek) valamilyen mértékű eltávolításával az egyensúlyokat olyan irányba tolhatjuk 

el, hogy azzal kikerüljük a problémát jelentő azeotróp összetételt. Terner és kvaterner azeotróp 

elegyek EHAD elválasztása is ismert már a szakirodalomban6,7,8. Szerves-szerves folyadékok 

szeparációja esetén gyakran a víz tökéletes entrainer, hiszen általában nem oldódik benne 

minden szerves vegyület, továbbá könnyen beszerezhető, olcsó és általában magasabb 

forráspontú. Maximális forráspontú azeotrópot tartalmazó elegy elválasztását még nem 

vizsgálták az EHAD-eljárással. 

Általánosan elmondható, hogy hibrid szeparációk esetében egy hagyományos, általában 

bevált és gazdaságos műveletet kombinálunk egy olyan művelettel, amely képes az azeotróp 

elegy megbontására. Desztilláció-pervaporáció hibrid elválasztás esetén a hagyományos 

technológia a desztilláció – ez fogja ez elválasztás jelentősebb részét végezni –, míg a PV az 

utóbbi. Desztilláció segítségével eljuttatjuk a betáplált elegyet az azeotróp összetételig – 

amelyet ezután desztillációval már képtelenek lennénk tovább tisztítani – majd átlépjük az 

azeotróp pontot a PV-val. Amennyiben a tisztasági elvárások megkövetelik, további 

desztillációs elválasztás is alkalmazható. Ebben az esetben a PV-val csupán a legkisebb 

elégséges elválasztást hajtottuk végre, így tartva kordában a művelet magas költségét. Másfelöl, 

 
6Szanyi, A.; Mizsey, P.; Fonyó, Z.: Separation of highly non-ideal quaternary mixtures with extractive 

heterogeneous-azeotropic distillation. Chemical and Biochemical Engineering Quarterly, 2005, 19, pp. 111-121. 
7Szanyi, A.; Mizsey, P.; Fonyó, Z.: Optimization of nonideal separation structures based on extractive 

heterogeneous azeotropic distillation. Industrial & Engineering Chemistry Research, 2004, 43, pp. 8269-8274. 
8Szanyi Á., Mizsey P., Fonyó Z.: Novel hybrid separation processes for solvent recovery based on positioning 

the extractive heterogeneous-azeotropic distillation. Chemical Engineering and Processing: Process 

Intensification, 2004,43(3), pp. 327-338. 
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a retentátum áram PV modul elé (vagy a desztilláció oszlop tetejére) történő recirkuláltatással 

tisztább elválasztás érhető el, az üzemetetési költségek kárára. 

 

2.4. Kísérleti és számítási módszerek 

Munkám nagyban támaszkodik kimért, empirikus adatokra és számítógépes szimulációkra, 

melyeket a ChemCAD 6.5.6. 7502 folyamatszimulátor szoftvercsomaggal végeztem el. A 

szimulátor segítségével modelleztem és optimalizáltam a kutatott elválasztástechnikai 

műveleteket. A program segítségével könnyű átlátni és vizualizálni az eljárásokat, egy 

folyamatábra formájában, mely bemutatja a különböző eljárásokat és azokat összekötő anyag- 

és hőáramokat. A folyamatszimulátor dinamikus és steady-state modellezésre is képes – 

munkám során utóbbit alkalmaztam. A program tartalmaz egy beépített fiziko-kémiai 

paraméter- és függvény adatbázist, amely segítségével háttérszámításokat képes végezni az 

kimeneti adatok kiszámolására. A felhasználó feladata megadni a szükséges bemeneti 

paramétereket és kiválasztani a megfelelő termodinamikai modelleket. 

A folyamatszimulátor számításait laboratóriumi méretű vizsgálatokkal verifikáltam. A 

pervaporáció vizsgálati eszköze egy CM-Celfa Membrantechnik AG P-28 membrán modul 

volt. A folyamatszimulátorban a betáplált elegy nyomását és hőmérsékletét pumpa, illetve 

hőcserélő modul segítségével lehetett a megfelelő operációs beállításra emelni. Az utolsó 

modul, a retentát áram kivételével az összes újra üzemeltetési hőmérsékletre melegíthető egy 

hőcserélő segítségével. A permeát áramok összegyűjtés után le lettek kondenzáltatva, illetve 

légköri nyomásra lettek redukálva. A desztillációs műveletek modellezésének verifikálására 

laboratóriumi méretű desztillációs kolonnát alkalmaztam. Rendezett töltetes, atmoszférikus 

üzemben működő desztillációs oszlopot használtam, melyen az elválasztandó elegy betáplálása 

középen, míg az entrainer betáplálása az oszlop tetejére történt. A visszaforraló hőszabályozása 

egy 300 W-os fűtőkosárral történt. A kondenzált desztillátum egy atmoszférikus szeparátorba 

lett bevezetve, amiben a vizes fázis lett visszavezetve refluxként a desztillációs oszlop tetejébe. 

A szerves fázis pedig a ledesztillált céltermék volt. 

STATISTICA® programot alkalmaztam paraméter becslési vizsgálatokra, továbbá Douglas 

költségfüggvényeket9 használtam a költség számításokra. 

 
9Douglas, M. J.: Conceptual Design of Chemical Processes, McGrawhill: New York, 1988. 
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Alkalmazott analitikai módszerek: GC2010Plus+ AOC-20 típusú Shimadzu 

gázkromatográf, CP-SIL-5CB kolonnával, lángionizációs detektorra kötve. A szerves 

komponensek EGB HS 600 gőztér analizátorral lettek vizsgálva. Víztartalom analitikai 

vizsgálatát Karl Fischer Hanna HI 904 coulometriás automata titráló segítségével végeztem el.  
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3. Eredmények 

3.1. Maximális forráspontú azeotróp elegyek elválasztása EHAD segítségével 

Az EHAD-eljárással végzett szeparációt két nem-ideális, négykomponensű elegyen 

végeztem: Víz – Aceton – Kloroform – Metanol (Elegy I) és Víz – Etil-acetát – Kloroform – 

Etanol (Elegy II). Szimulációk segítségével vizsgáltam, hogy elérhető-e a 99,5 wt%-os 

terméktisztaság minden anyagáram esetében, miközben minimalizáltam a teljes éves 

költségeket (ezentúl TAC: Total Annual Cost). Továbbá laboratóriumi méretű desztillációs 

kísérleteket is végeztem a szimuláció pontosságának vizsgálatára. 

Több konstrukció segítségével vizsgáltam a különböző elegyek viselkedését, de a teljes 

szeparációt egy három kolonnás rendszerrel értem el (1. ábra). Az első oszlop testesíti meg az 

EHAD-technikát és elválasztja a kloroform nagyrészét az elegytől, mivel az képez azeotrópot 

a vízzel. Mivel ez okozza a legnehezebb szeparációs feladatot, ezért érdemes ennek az 

elválasztásával kezdeni a feladatot. Az Elegy I esetében az acetont és az Elegy II esetében az 

etil-acetátot választja le a második oszlop. Ezt egyszerű extraktív desztillációval el lehet 

végezni. Az alkalmazott entrainer ismételten víz volt. Végül az alkoholos-vizes biner elegyeket 

egy harmadik desztilláló oszlop segítségével választjuk el. A kiépített rendszerben továbbá 

hőintegráció (ezentúl: HI: Heat Integration)10 is van. Kihasználva az oszlopok üstjét, mint a 

betáplálási áramok előfűtője, csökkenthetőek a rendszer energiaigényei. A kutatás újdonsága, 

hogy az elválasztandó elegyek tartalmaznak maximális forráspontú azeotrópokat is, nem csak 

minimálisakat. Heteroazeotrópot képező három, vagy több komponensű elegyek szeparációjára 

hatékonyabbnak bizonyult az EHAD-eljárás, mint az egyszerű extraktív desztilláció.11 Továbbá 

egy másik nagy előnye a heteroazeotrópok nagyobb hatásfokú elválasztása. Egy azeotróp párt 

így meg lehet törni egy desztillációs oszloppal és egy hozzá kapcsolt fázisszeparátorral. 

Eredményeim tisztán mutatják, hogy az EHAD-technika hasznos és hatásos eljárásnak bizonyul 

a maximális azeotrópokat tartalmazó nem-ideális elegyek elválasztására. 

 
10An, Y.; Weisong, L.; Li, Y.; Huang, S.; Ma, J.; Shen, C.; Xu, C.: Design/optimization of energy-saving 

extractive distillation process by combining preconcentration column and extractive distillation column. Chemical 

Engineering Science, 2015, 135, pp. 166-178. 
11Tóth, A.J.; Haáz, E.; Nagy, T.; Tari, R.; Tarjáni, A.; Fózer, D.; Szanyi, A.; Koczka, K.; Rácz, L.; Mizsey, P.: 

Evaluation of the accuracy of modelling the separation of highly non-ideal mixtures: Extractive heterogeneous-

azeotropic distillation. Computer Aided Chemical Engineering, 2017, 40, pp. 241–246. 
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1. ábra – A teljes EHAD szeparáció sematikus ábrája az Elegy I-re és II-re. 

 

3.2. Hibrid szeparáció kutatása 

3.2.1. Desztillációból és Hidrofil Pervaporációból álló hibrid szeparáció 

Metanol és etanol elválasztása ipari szennyvizekből (ezentúl PWW: process wastewater) egy 

fontos környezetvédelmi kérdés.12 A vizes alkoholos elegyek szétválasztására alkalmasnak 

bizonyult a desztilláció kombinálása hidrofil pervaporációval (D+HPV). A technológia 

vizsgálatára folyamatszimulátorban megalkotott két kolonnás, egy membránmodulos 

konstrukciót alkalmaztam (2. ábra). Folyamatos üzemeltetésű berendezést alkalmaztam a nagy 

kezelendő PWW mennyiség miatt és a magas tisztasági követelmény miatt, ami 99,5 wt% volt. 

Továbbá a folyamatos PV nem igényel (szignifikáns) előkezelést sem úgy, mint a szakaszos 

párja. Valamint a retentát alacsonyértékű (mellék)termék a szakaszos PV estén, míg a 

folyamatos esetben teljesértékű termékként kezelhető. Végül pedig a szakaszos műveletek 

esetében a feldolgozás hatásfoka jóval kisebb, mint a folyamatos esetében, márpedig a PWW 

nagy mennyiségben keletkezik a legtöbb iparban. 

Első lépésben a PWW bevezetésre került az I. kolonnába, aminek a fenékterméke (WI) az 

elvárásoknak megfelelő tisztaságú víz volt. Az alkohol-gazdag köztes desztillátum (DI) további 

 
12Tóth, A.J.; Haáz, E.; Nagy, T.; Tarjáni, A.J.; Fózer, D.; Andre, A.; Valentínyi, N.; Solti, S.; Mizsey, P.: 

Treatment of pharmaceutical process wastewater with hybrid separation method: Distillation and hydrophilic 

pervaporation. Waste Treatment and Recovery, 2018, 3, pp. 8-13. 
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tisztításon esett át a II. kolonnában. Ennek a fenéktermékét (WII) HPV modulba vezetve 

elérhető volt az igényelt etanol tisztaság. A retentát termék (R) 99,5 wt%-ban etanolt 

tartalmazott és a permeát áram (P) recirkuláltatásra került a II. kolonna bevezetésébe. A 

felállított tisztasági feltételt el lehetett érni a konstrukcióval.  

Számítógépes szimulációkat megelőzően, az I. kolonna elválasztását verifikáltam kísérleti 

módon, laboratóriumi méretű desztillációs berendezés segítségével. Ez a metódus már létezett 

a szakirodalomban, de csak biner elegyekre, kutatásom során a vizsgálatokat kiterjesztettem 

terner elegyekre is. 

 

2. ábra – Víz-Etanol-Metanol terner elegy elválasztása D+PV szeparációs technikával. 

3.2.2. Organofil és Hidrofil Pervaporációból álló hibrid szeparáció 

A gyógyszeriparban intermedierek gyártása során gyakran keletkezhet etil-acetát – víz biner 

elegy. Oldószer újrahasználás vagy szennyvíz kezelés esetén ezt a nehezen szeparálható, 

minimális forráspontú azeotrópot képező elegyet szét kell választani. Nagy tisztaságú 

elválasztása tradicionális gőz-folyadék egyensúlyon alapuló művelettel – mint például 

desztillációval – nem lehetséges. Lehetséges alternatív technológiaként vizsgáltam az organofil 

és hidrofil pervaporáció kombinációját (OPV+HPV) (Hiba! A hivatkozási forrás nem 

található.). A megcélzott terméktisztaság minimum 99,0 wt% volt.  
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A PV modellezését Haáz és Tóth13, Tóth et al.14 munkái alapján végeztem és a modell 

paramétereinek meghatározására Valentinyi módszerét alkalmaztam, amelyben kísérleti 

adatokból történik a becslés. A becsült paraméterek verifikálása kimért kísérleti adatokkal 

történő összevetés alapján történt. Amennyiben a modell paraméterei pontosak, akkor 

alkalmazhatóak folyamatszimulátorban történő szimulációkban. A kalibrált modell 

pontosságának vizsgálata a legkisebb négyzetek módszerével lett elvégezve. PV modell 

validálása ugyancsak folyamatszimulátorban lett elvégezve. Első lépésben a programot le kell 

futtatni a kísérleti adatokkal és amennyiben azok megfelelőek az eljárás optimalizálása is 

megkezdhető. Jelen esetben utóbbi feladat a membrán felület (A) meghatározásával járt, olyan 

módon, hogy az éves költségek (TAC) minimálisak legyenek. 

Laboratóriumi kísérletek egy CM-Celfa P-28 PV típusú készülékben lettek elvégezve. Az 

alkalmazott organofil membrán: PDMS (Sulzer PERVAP™ 4060), míg a hidrofil membrán 

PVA (Sulzer PERVAP™ 1510) típusú volt. 

A kidolgozott eljárás 4 fő részből áll.14 Első, az OPV szeparáció, amit úgy kell tervezni, 

hogy a permeátban feldúsuljon az etil-acetát olyan mértékben, hogy azt sikeresen lehessen 

használni a HPV-ban. A második lépésben egy folyadék-folyadék fázisszeparátort kell 

alkalmazni, hogy az OPV permeát áramát két részre szedjük: egy szerves és egy vizes fázisra. 

A vizes fázist recirkuláltatjuk az első lépés betáplálásába. A szerves fázist tovább vezetve a 

harmadik lépése, ami a HPV, további vízelvonást hajtunk végre az elegyen, így kinyerve a 

tisztított etil-acetát terméket a HPV retentát áramaként. Utolsó lépésben, összekeverjük az OPV 

retentát és a HPV permeát áramát, így megkapva a tisztított víz termékáramot, ami akár 

újrahasznosításra is alkalmas lehet, az ipari igények függvényében. Megelőző kutatásokban ezt 

a metódust már vizsgálták izobutanol-víz biner elegyre, azonban ebben a kutatásban 

bebizonyítottam, hogy alkalmas más heterogén azeotrópok elválasztására is. 

 
13Haáz, E.; Tóth, A.J. Methanol dehydration with pervaporation: Experiments and modelling. Separation and 

Purification Technology, 2018, 205, pp. 121-129. 
14Tóth, A.J.; Andre, A.; Haáz, E.; Mizsey, P.: New horizon for the membrane separation: Combination of 

organophilic and hydrophilic pervaporations. Separation and Purification Technology, 2015, 156, pp. 432-443. 
14Tóth, A.J.; Andre, A.; Haáz, E.; Mizsey, P.: New horizon for the membrane separation: Combination of 

organophilic and hydrophilic pervaporations. Separation and Purification Technology, 2015, 156, pp. 432-443. 
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3. ábra– Etil-acetát – Víz biner elgy elválasztása OPV+HPV hibridművelttel.  
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3.3. Pervaporációs és desztillációs műveletek összehasonlítása 

Az elválasztási tervezés területén szükség van egy könnyen használható, ökölszabály-jellegű 

meghatározási módszerre, amellyel meg lehet határozni, hogy desztillációt vagy PV-t érdemes 

alkalmazni az adott szeparációs problémára. Tóth Membrán Flash Indexe15 (ezentúl MFLI) volt 

az első a szakirodalomban, ami kvantitatív választ adott erre a kérdésre. Ezt a módszert tovább 

vizsgáltam 6 biner elegy empirikus adatain keresztül: Metanol, Etanol, Izobutanol, N-Butanol, 

Tetrahidrofurán és Izopropanol vizes elegyeire nézve. Összességében 275 adatsorral dolgoztam 

több membrántípuson keresztül, OPV és HPV eseteket vizsgálva, különböző betáplálási 

összetételeken. A MFLI-en kívül, egyéb általánosan használt PV-s faktorokat is vizsgáltam, 

mint például: szeparációs faktorokat (α), teljes fluxust (J), Pervaporációs Szeparációs Indexeket 

(PSIs) és szelektivitást (β). Több típusú termodinamikai modell is alkalmas a MFLI 

kiszámítására – mint például a Wilson vagy a UNIQUAC modell – kutatásomban azonban 

NRTL modellel dolgoztam. 

A megszokott membrán paraméterek/indexek harmonizálása a MFLI-el egy lényeges 

segítséget nyújtana az elválasztási folyamatok tervezésénél. Annak érdekében, hogy az új 

procedúra elterjedjen a köztudatban lényeges, hogy korreláljon az eddigi paraméterekkel, vagy 

valamilyen logikus számolási algoritmusukat határozzuk meg. A szelektivitás (β) és a MFLI 

között találtam korrelációt, amikor a legnagyobb egy membrán MFLI-e akkor ugyancsak a 

legnagyobb a szelektivitása is. Azonban a többi membrán paraméterrel nem találtam ehhez 

hasonló korrelációt. Ezért egy számolási algoritmust határoztam meg a különböző indexek 

kiszámítási sorrendjére (4. ábra) a hatékony tervezés érdekében. Első lépésben a MFLI-et 

érdemes kiszámolni, ami alapján eldönthető, hogy PV-t vagy flash desztillációt érdemes 

alkalmazni. Amennyiben PV-ra esik a választás, második lépésben a szelektivitás (β) 

meghatározása javasolt, annak érdekében, hogy az optimális üzemeltetési paramétereket 

meghatározhassuk, mint például: nyomás, hőmérséklet stb. Végül pedig a PSI számolása 

ajánlott, hiszen ez magába foglalja az elválasztási összetételt, szeparációs foktort, a hozamot és 

a fluxust. 

 
15Tóth, A.J.; Haáz E.; Valentínyi N.; Nagy T.; Tarjáni A.J.; Fózer, D.; Ander A.; Selim, A. K. M.; Solti Sz.; 

Mizsey, P.: Selection between Separation Alternatives: Membrane Flash Index (MFLI). Industrial and 

Engineering Chemistry Research, 2018, 57(33), pp. 11366-11373. 
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4. ábra – MFLI számítási metóusa folyamatábrán. 

3.4. Pervaporációs modell fejlesztése 

Az egyik legnagyobb előnye a PV-nak, – a tradicionális szeparációs metódusokkal szemben 

– hogy nem függ a gőz-folyadék egyensúlytól. Emiatt szokás alternatív technológiaként 

használni nem-ideális elegyek, mint például azeotrópok elválasztására. Azonban emiatt felvet 

egy új problémát is, a modellezésének nehézségét. Előző munkáim során Rautenbach szemi-

empirikus egyenletének egy módosított változatát használtam, Valentinyi Modell I.-ét. Ezen 

kutatásom célja a modell tovább fejlesztésé volt, hogy egy univerzális vagy jól behatárolt 

esetekben alkalmazható egyenlethez jussunk, ami alkalmazható professzionális 

folyamatszimulációs programokban, mint például: ChemCAD vagy Aspen. Statisztikai 

vizsgálatok segítségével igazoltam, hogy melyik modellek pontosabbak az egyes esetekben. A 

számítási metódus az 5. ábra látható. 

OPV-t etanol, izobutanol és etil-acetát vizes elegyeire vizsgáltam, míg HPV-t metanol és 

izobutanol vizes elegyekre. Különböző betáplálási összetételeken és üzemeltetési 

hőmérsékleteken végzett elválasztásokat vizsgáltam, így összességében 85 adatsorra 

támaszkodik a munkám.  
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Két új alternatív modell javaslatból indult ki a kutatás (Modell II. és III.), melyek az 

elődjeikhez hasonlóan az egyes komponens fluxusokat becsülték. A Modell II. minden esetben 

rosszabb eredményt adott, mint a referencia alapot képző Modell I., így további vizsgálata 

felesleges. Azonban a Modell III. bizonyos esetekben pontosabbnak bizonyult, mint például a 

OPV eljárás esetében a víz fluxusának becslése. OPV szerves fluxusának a becslési esetében 

kicsi az eltérés az új Modell III. és a régebbi I. között. Összességében elmondható, hogy 

érdemes ezzel a modellel foglalkozni és kiterjeszteni a további elegy és membrán típusokra. 

Továbbá azt is megállapítottam, hogy mind a két hatásos modell hasonló viselkedést mutat az 

üzemeltetési hőmérséklet változására, hiszen magasabb hőmérsékleten realisztikusabb becslést 

adnak. A további kutatásokhoz széles spektrumú input adatok bevitele lenne szükséges, hogy 

univerzálisabb következtetéseket lehessen levonni.  

Az eddigi szakirodalomban az exponenciális jellegű Rautenbach modell csak alkoholok 

vizes elegyeire voltak vizsgálva. Ez a kutatás kiterjesztette a vizsgálatokat etil-acetát vizes 

elegyeire is. Az adatok azt mutatják, hogy a mind a két hatékony modell megfelelő becslést ad 

az etil-acetát esetében is, csak úgy, mint az alkoholok esetében. Tehát ez az exponenciális 

jellegű modell jó közelítéssel a legtöbb szerves-vizes biner elegy PV-s elválasztását 

megfelelően modellezi. Egy másik vizsgálat kiterjesztés történt a membránok anyagát illetően 

is. Az eddigi vizsgálatok során csak PDMS és PVA membránokra lett igazolva az exponenciális 

modell, most ZSM-5 filled PEBA típusú membrán elválasztást is modelleztem vele, nagy 

hatékonysággal. 
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5. ábra – PV modellezés számítási folyamatábrája (Jelmagyarázat: p_i0 jelentése pi0, többi hasonló jelölés is így 

értelmezendő, avg(y_i) jeletése 𝛾�̅�. A zöld parameterek a STATISTICA® software input adatai. A pirosak a PV 

modell paramétereinek becslései.)  
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4. Tézispontok 

1. tézis [III] 

Igazoltam, hogy az extraktív heteroazeotróp desztillációs eljárás (EHAD) képes a Víz-

Aceton-Kloroform-Metanol és a Víz-Etil acetát-Kloroform-Etanol maximális forráspontú 

azeotrópot tartalmazó kvaterner elegyek elválasztására. 99,5 tömeg%-os terméktisztaság érhető 

el kloroform esetében is. A folyamatszimulátorban végzett számítások laboratóriumi 

mérésekkel lettek verifikálva. 

2. tézis [II, V] 

Matematikai modell segítségével megállapítottam, hogy hibrid elválasztási műveletek, mint 

(i) desztilláció hidrofil pervaporációval kombinálva és (ii) organofil és hidrofil pervaporáció 

kombinálása képes elválasztani a vizsgált Etanolt és Metanolt gyógyszeripari hulladékvízből, 

valamint az Etil acetát vizes elegyét. Mindkét eljárás legalább 99,0 tömeg%-os tisztaságú 

termékeket képes előállítani. 

3. tézis [V] 

Megállapítottam Metanol, Etanol, Izobutanol, Tetrahidrofurán, N-butanol és Izopropanol 

vizes elegyeire, hidrofil és organofil pervaporációs elválasztások esetében, hogy bizonyos 

membrán típusok esetében korreláció figyelhető meg a Szeparációs Faktor, a Szelektivitás és a 

Membrán Flash Index (MFLI) között. A pervaporáció értékelésénél a következő sorrendet 

ajánlom a paraméterek meghatározásánál: MFLI, Szelektivitás, PSI. 

4. tézis [IV] 

Új összefüggést vezettem le a pervaporáció modellezésére, amely pontosabban illeszkedő 

modellt ad az empirikus adatokra. Etil acetát-víz biner rendszerek organofil pervaporációs 

elválasztása esetében ZSM-5 filled PEBA típusú membrán alkalmazásával a víz fluxusára 

pontosabb becslést ad, mint az eddigi modellek. Annak ellenére, hogy a modell által elért 

pontosság további finomításra szorul, mérhető javulást eredményez. 
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5. Felhasználási területek 

Maximális forráspontú azeotrópot tartalmazó elegyek szeparációjára alkalmas az extraktív 

heteroazeotróp desztilláció kiegészítve további desztillációs műveletekkel. Például olyan 

konstrukcióban, mint ahogy azt én is alkalmaztam és vizsgáltam. 

A desztillációs és pervaporációs eljárások kombinálása egy lehetséges Metanol-Etanol-Víz 

terner elegy szeparációs metódus. Különböző ipari szennyvizek kezelésére vagy oldószer 

visszanyerésre alkalmas technológia. Lényeges alternatív elválasztásnak mondható, hiszen ez 

az egyik leggyakrabban keletkező hulladék oldószerelegy a finomkémiai iparokban. 

Minimális forráspontú heteroazeotrópok – mint például Etil-acetát – Víz biner elegye – 

szeparációja megoldható organofil és hidrofil pervaporáció kombinált műveletével. Bizonyos 

esetekben a két művelet közötti fázisszeparátorra nincs is szükség, amikor nem limitált az 

elegyedés. Ez akár az első pervaporáció megfelelő üzemeltetésével is elérhető. Ez a szeparációs 

művelet hasznos lehet a gyógyszeriparban is, ahol sok intermedier reakciója zajlik le az etil-

acetát vizes elegyében. 

Az újszerű Membrán Flash Index kiterjesztett és átfogó vizsgálata bizonyította, hogy 

alkalmas a szeparációs eljárások összehasonlítására. Egyszerűen alkalmazható és könnyen 

értelmezhető paraméter, ezért hasznos, kvantitatív döntési eszközként szolgálhat. Akár laikusok 

számára is könnyedén értelmezhető és jól átlátható képet adhat. 

Az újonnan javasolt Modell III. pervaporációs fluxus becslésekre könnyedén alkalmazható 

akár iparban elterjedt folyamatszimulációs és tervező szoftverekbe is, mint például ChemCAD-

ben és Aspen-ben stady-state folyamatok modellezésére.  
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