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Bevezetés

Nagyon sok elegy a természetben illetve a vegyiparban nagyon sok komponenst
tartalmaz és köztük sok komponensnek se móltörtje, se kémiai összetétele sem ismert.
Ezek a komplex elegyek, ilyenek lehetnek pl. olaj-, földgázelegyek.

A komplex elegyeket a klaszikusan pszeudo módszerrel karaterizálták, azaz az
elegyet több frakcióra szeparálták és a számításokban minden egyes frakciót néhány
tiszta komponenssel helyetesítettek. A 80-as években a komplex elegyek modellezésére
kezdték alkalmazni a folytonos termodinamikát, amelynek az a lényege, hogy a  rendszert
leírják végtelen sok komponens elegyeként, amelyben a koncentráció valamely jellemző
adat folytonos függvényeként értelmezhető.

A kőolajiparban a fázisegyensúly leírására leggyakrabban használó
állapotegyenlet az empirikus köbös egyenletek. A dolgozatomban megpróbáltam a
Farkas István PhD dolgozatában (BME, 2001) közölt, statisztikus termodinamikailag
megalapozott állapotegyenlet paramétereit becsülni és tesztelni a komplex elegyekre
folytonos termodinamikával.

A kutatási munkám nagyobb részét 1996-ban befejeztem, amikor az egyetemi
össztöndij lejárta miatt dolgoznom kellett. Külföldi állampolgárságom  miatt a
munkavállalási engedélyt nem tudtam megszerezni, emiatt a szakmában elhelyezkedni
nem volt lehetőségem, ezért kénytelen voltam vállalkozásba kezdeni. Munka mellett
gyakran szakítottam időt a kutatási munkám folytatására, amit 1998-ban be tudtam
fejezni. Sajnos a dolgozat leírása még tovább húzodott, így csak most készül el, amikor a
témával már kevesen foglalkoznak a világon, annak ellenére a folytonos termodinamika
divatos téma volt, amikor kezdtem vele foglalkozni.

Köszönettel tartozom a Vegyipari Műveletek tanszék vezetőinek Dr. Manczinger
József és Dr. Fonyó Zsolt egyetemi tanároknak, akik lehetővé tették, hogy a PhD
értekezésemet a tanszéken kidolgozzam. Soakt köszönhetek Dr. Deák Andrásnak, akihez
mindig fordulhattam a tanácsért mukám során.

Legfőbbként Dr. Kemény Sándor egyetemi tanárnak, a témavezetőmnek
szeretném megköszönni  végtelen segítőkészségét és biztatását, amelyek nélkül nem
tudtam volna elkészíteni ezt a dolgozatot.



6

I. Irodalmi rész

1. A komplex elegyek modellezésének célja (mi a komplex elegy, mi a
különlegessége, mi a haszna)

Komplex elegynek az igen sokkomponensű elegyet nevezik. Tipikus példa a kőolaj,
annak lepárlási termékei és maradékai, a szén-cseppfolyósítás termékei, de tágabb
értelemben ide sorolhatók a polimerek is. Ebben a dolgozatban elsősorban a
szénhidrogén- és rokon elegyekről lesz szó.
A komplex elegy rendkívül sok komponensének egyenkénti számbavétele az analízis és a
tulajdonságok számítása szempontjából egyaránt kilátástalan, és ez hosszabb távon így is
marad, az analitikai és számítástechnikai lehetőségek fejlődése ellenére.
Márpedig a komplex (szénhidrogén-) elegyek termodinamikai modellezése,
tulajdonságaik számítása igen fontos, lévén hogy a pontosabb modellezés által elérhető,
arányaiban viszonylag kicsiny megtakarítás jelentősége az igen nagy termelési
volumenek miatt igen nagy lehet.

Mintegy húsz évvel ezelőttig - a nagynyomású technológiáktól eltekintve - a
kőolajiparban majdnem kizárólag empirikus formulákat, általánosított korrelációkat
alkalmaztak a szétválasztás technológiai, műveleti és tervezési számításaihoz. Az elmúlt
két évtizedben a szakirodalom robbanásszerű fejlődésről tanúskodik.
Ennek számos oka van:
• A kőolajiparban márcsak a nagy volumenek miatt is igen fejlett engineeringet a

gazdasági verseny miatt újabb kihívások érték. Ezért még az addiginál is igényesebb
számítási módszerek alkalmazása vált szükségessé és ezek kidolgozására is jelentős
anyagi eszközöket fordítottak.

• A fázisegyensúlyok termodinamikájának fejlődése - elsősorban a használható és
viszonylag egyszerű állapotegyenletek megjelenése és a csoport-járulék modellek
elterjedése - lehetővé is tette a korábbinál igényesebb módszerek kidolgozását.
Ugyanakkor az analitikai - főleg a spektroszkópiai - módszerek fejlődése lehetőséget
adott a frakciók jobb megismerésére, a különböző vegyülettípusok azonosítására,
vagyis a frakciók jobb karakterizálására.

• A nehezebb frakciók (C6+) nyomai is jelentősen befolyásolják a fázis-viselkedést (a
fázishatárgörbe menetét ill. a flash-típusú műveletekben keletkező folyadék arányát),
természetes a törekvés ezek jobb reprezentálására [Wilson és munkatársai (1978)].

• A természetes előfordulású kőolajok minősége a tapasztalatok szerint romlik,
miközben a gazdaság könnyebb, jobb minőségű termékeket vár, ez különösen az
olajárrobbanás óta fokozta az érdeklődést a nehéz párlatok és maradékok
desztillátum-típusú termékekké való konverziója iránt [Penning és munkatársai
(1982)]. A technológiai körülmények optimalizálásához, a keverési előírásokhoz és a
műveleti tervezéshez egyaránt szükséges a kiindulási anyagok és termékek
szerkezetének és összetételének ismerete.

• Ugyancsak az olajválság óta nagy lendületet kapott a szén cseppfolyósítási
technológiájának kutatása. A kapott olajszerű termékek (coal liquids) hasonlítanak a
kőolaj-feldolgozásnál nyerhető nehéz frakciókra, de aromás- és heteroatom-tartalmuk
még nagyobb. Ezért az itteni eredmények hasznosíthatók a legnehezebben leírható
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kőolaj-maradékok reprezentálásához is, másrészt a két rokon technológia több
szempontból együtt kezelhető.

A mérnök feladata a továbbiakban is az, hogy a hiányos információk alapján a lehető
legjobban modellezze az elegyek termodinamikai viselkedését, ezért kompromisszumot
kell teremteni az analitikai és számítási ráfordítás és az elérhető eredmények között.
Az olajipari számítási feladatok Gani és Fredenslund nyomán [Gani és Fredenslund
(1987)] a következőképpen csoportosíthatók:
a. Egyszerű problémák: az elegy globális tulajdonságainak számítása (pl. a
kompresszibilitási tényezőé). A rendelkezésre álló általánosított korrelációk
megnyugtatóan alkalmazhatók, mert a komponensek köre, koncentrációja, a nyomás és
hőmérséklet a korreláció érvényességi tartományába esik. Általában a legnagyobb
koncentrációjú komponensnek van a legnagyobb hatása, a becsléshez nincs szükség a
komponensek egyedi tulajdonságainak ismeretére (mérésére vagy számítására), azokra az
eredmények nem érzékenyek.
b. Közepes bonyolultságú problémák: bár a feladat az elegy valamely globális
tulajdonságának számítása, a komponensek bizonyos termodinamikai tulajdonságait (pl. a
fugacitási koefficienseket) is ki kell számítani. E csoporthoz tartozó tipikus feladat az
elegyek forráspontjának vagy harmatpontjának becslése.
c. Bonyolult problémák: az ilyen feladatok az elegy globális tulajdonságai (pl. sűrűség)
mellett a komponensek individuális tulajdonságainak (pl. gőz-folyadék egyensúlyi K-
értékek) számítását is igénylik, az elegy karakterizációjára, vagyis a
pszeudokomponensek minőségére és koncentrációjára igen érzékenyek. Az ide tartozó
tipikus műveleteknél a komplex elegy más nyomás-, hőmérséklet- és koncentráció-
tartományba kerül. E csoportba sorolhatók többek között a flash- és kolonnaszámítási,
gázoldhatósági, abszorpciós, expanziós, rezervoár-kimerítési és termék-keverési
feladatok.

Különösen a c. csoportba tartozó problémák megoldásához van szükség a
klasszikus módszerek meghaladására. A karakterizációs és számítási módszerek
hiányosságai egyes esetekben a műveleti egység működését is meghiúsítják, de a
technológia gazdaságosságának megítélését mindenképpen kétségessé teszik [Wilson  és
munkatársai (1978)].  A következő fejezetekben egymástól elkülönítve tárgyaljuk az
analízis, a karakterizálás és a felhasználás módszereit, de természetesen ezek egymással
erősen összefüggenek: az analitikai adatok behatárolják a karakterizálás lehetőségeit,
amely viszont kijelöli az alkalmazható termodinamikai modelleket és a lehetséges
alkalmazások körét; megfordítva, a bonyolultabb műveleti számítási feladatok
megoldásához igényes modellekre és karakterizációra, ahhoz pedig elegendő információt
nyújtó analízisre van szükség.
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2. Termodinamikai alapok és modellek

A fázisegyensúly feltétele az egyes komponensek fugacitásának egyenlősége a különböző
fázisokban:

L
i

V
i ff = NCi ,...,1= (2.1)

ahol fi az i-edik komponens fugacitása, a V és L indexek a gáz- ill. folyadékfázisra
utalnak. NC a komonensek száma.
A fázisegyensúlyok számításához olyan modellek szükségesek, amelyek a
fázisegyensúlyt jellemző kísérleti adatok és a keresett fugacitás-értékek közötti
kapcsolatot írják le. E modellezésnek két fő útja van, az egyik az ún. állapotegyenletes
módszer, a másik pedig az elegyítési többlet-szabadentalpia (GE) modelleken alapuló

ϕγ -módszer.
Az aktivitási koefficiens modellek előnye, hogy a folyadékfázis viszonylag

egyszerű GE kifejezések alkalmazásával is jól leírható mind csak apoláris, mind apoláris
és poláris molekulákból álló rendszerekre. A kritikus pont közelében azonban nehézséget
okoz a két fázis eltérő kezelésmódja (ld. a (2.2) és (2.3)egyenleteket). Az
állapotegyenletek alkalmasak apoláris vagy kevéssé poláris molekulákból álló elegyek
leírására bármely nyomástartományban. Kevésbé jól használhatók erősen poláris vagy
eltérő polaritású molekulákból álló rendszerek leírására.
Mindkét modell-csoport a gőzfázis fugacitását a következőképpen írja le:

Pyf v
ii

V
i ϕ= (2.2)

ahol yi az i-edik komponens koncentrációja (általában móltörtben),
V
iϕ a gőzfázisbeli fugacitási koefficiens, amely tökéletes gázok ideális elegyére

eggyel egyenlő. Reális gőzfázis esetén V
iϕ  becsléséhez valamilyen modell alkalmazása

szükséges. Kisebb nyomásokon és nem asszociálódó komponensekre megfelel a
viriálegyenlet, nagyobb nyomásokon egyéb állapotegyenletek használhatók.

2.1. A ϕγ -módszer

Az elegyítési többlet-szabadentalpián alapuló modellek egy i-edik komponens
folyadékfázisbeli fugacitására a következő összefüggést alkalmazzák:

L
iii

L
i fxf 0γ= (2.3)

ahol xi az i-edik komponens koncentrációja a folyadékban (általában móltörtben),
L

if
0  az i-edik komponens folyadékfázisbeli vonatkozási fugacitása,

γi az i-edik komponens aktivitási koefficiense.
Az L

if
0  definícója az aktivitási koefficiensek vonatkoztatási állapotától függ.

Kondenzálható komponensekre a vonatkoztatási állapot (vagyis ahol az aktivitási
koefficiens egységnyi) a tiszta, folyadékfázisú komponens állapota az elegy
hőmérsékletén. (2.2) és (2.3) felhasználásával
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( ) ( )
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −
=

RT
VpPpxPy

L
ii

ii
P

ii
v
ii

r

0
00 expϕγϕ (2.4)

ahol 0
ip  az i-edik tiszta komponens gőznyomása.

A (2.4) egyenletben szereplő exponenciális tényező (Poynting korrekció) egyrészt a
vonatkoztatási fugacitás nyomásfüggését veszi figyelembe, másrészt lehetővé teszi, hogy
a nyomástól független, Pr referencia-nyomáson vett aktivitási koefficienssel számoljunk.
Ha az elegyben nem kondenzálható komponens is van (pl. gázoldékonyság számítása), e
komponens kezelésére két lehetőség van. Az egyik, hogy erre a komponensre is az
eleggyel azonos hőmérsékletű tiszta folyadékot tekintjük referenciának, és ekkor egy
hipotetikus folyadék tulajdonságait kell definiálnunk. A másik lehetőség az ún.
aszimmetrikus vonatkoztatás alkalmazása, amely szerint a referenciaállapot a komponens
végtelen híg oldata az elegy hőmérsékletén:

1lim
0

=
→ ixi

γ (2.5)

ekkor:

i
i

L
i

x

L
i H

x
f

f
i

==
→0

0 lim (2.6)

ahol Hi az i-edik komponens Henry-konstansa.
A fentieket alkalmazva gázok oldhatóságának leírására a következő összefüggést
nyerjük:

( ) ( )
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡ −
=

∞

RT
VpP

HxPy
L

ijp
iii

v
ii

j

0
* exp

0

γϕ (2.7)

ahol 0
jp  az oldószer tenziója (ez az a nyomás, amelyen a Hi Henry-állandó mérhető),

∞L
iV  a gáz-komponens parciális moláris térfogata végtelen híg oldatban.

Az aktivitási koefficiensek egy adott GE-modellből a következőképpen határozhatók
meg:

( )
ijnPTi

E

i n
RTnG

≠

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
∂

∂
=

,,

lnγ (2.8)

ahol n az összes mólok száma az elegyben,
ni az i-edik komponens móljainak száma,

és a moláris elegyítési többlet-szabadentalpiát a (2.9) képlet definiálja:

∑∑ −−=−=
i

ii
i

ii
elegyelegyidelegyE xxRTGxGGGG ln0. (2.9)

ahol 0
iG  az i-edik tiszta komponens szabadentalpiája.

Az alkalmazott elegyítési többlet-szabadentalpia modellek közül a legszélesebb
felhasználási területe az ú.n. lokális móltört modelleknek van. A legismertebbek az
UNIQUAC, Wilson, NRTL modellek.
Például az UNIQUAC egyenlet aktivitási koefficiens kifejezése a következő:
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ln ln lncomb res
i i iγ γ γ= + (2.10)

Az lnγi
comb kifejezés a kombinatorikus rész, a molekulák különböző méretéből adódó

hatásokat veszi figyelembe.

ln 1 ln 1 ln
2

comb i i i i i
i

i i i i

zq
x x

γ
⎡ ⎤Φ Φ Φ Φ

= − + − − +⎢ ⎥Θ Θ⎣ ⎦
, (2.11)

ahol a φi szegmenstört és θi felülettört definíciója a következő:
i i

i
j j

j

r N
r N

Φ =
∑

;

i i
i

j j
j

q N
q N

Θ =
∑

  ri az i-edik molekula térfogatára jellemző paraméter,
  qi az i-edik molekula felületét jellemző paraméter,
  z a koordinációs szám.
Az r és q paraméterek számítása lehetséges pl. Bondi (1968) alapján. Az lnγi

res tag a
molekulák közötti különböző kölcsönhatások miatt fellépő nemideális viselkedést írja le a
két-folyadék elmélet felhasználásával:

1 1

ln 1 ln
NC NC

j jires
i i j ji

j j i ij
i

q
τ

γ τ
τ= =

⎡ ⎤
Θ⎛ ⎞⎢ ⎥= − Θ −⎜ ⎟⎢ ⎥Θ⎝ ⎠⎢ ⎥⎣ ⎦

∑ ∑ ∑
, (2.12)

ahol  exp ji ii
ji RT

λ λ
τ

−⎛ ⎞
= −⎜ ⎟

⎝ ⎠
.

A (λij - λjj ) és (λji - λii ) paraméterek fázisegyensúlyi adatokból paraméterbecsléssel
határozhatók meg, és belőlük τij számítható.
A jól használható aktivitási koefficiens modellek közül megemlítendő még az ún.
oldhatósági elméleten alapuló Hildebrand egyenlet [Hildebrand és Scott (1950)],
amelyből lnγi

res kifejezése a következő:
( )2

ln i ires
i

V
RT

δ δ
γ

−
= (2.13)

ahol δ az oldékonysági paraméter, amely pl. párolgáshő- adatokból számítható.
A δ tényező az elegykomponensek oldékonysági paramétereiből számítandó:

i iδ ϕ δ= ∑ (2.14)

ahol ϕi az i-edik komponens térfogattörtje.
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2.2. Állapotegyenletek

E modellek mindkét fázist ugyanazon állapotegyenlettel, fugacitási koefficienseket
alkalmazva írják le:

V L
i i i iy xϕ ϕ= (2.15)

Az állapotegyenletek valamely rendszer vagy fázis alapvető állapotjellemzői közötti
összefüggéseket adják meg.
Általános alakjuk:

( ), ,P P V T ξ= , (2.16)

ahol ξ az összetétel-vektor.
Az állapotegyenletek a statisztikus mechanika eszközeivel többé-kevésbé megalapozottak
vagy empírikusak lehetnek.
Az állapotegyenletek formájukat tekintve két csoportra oszthatók: nyomásra ill. térfogatra
explicit egyenletekre. A térfogatra explicit alakból az elegy vagy tiszta komponens
fugacitási koefficiense:

( ) ( )
0 0

1ln 1 .
p pRT dPV dP Z konst T

RT P P
ϕ ⎛ ⎞= − − = −⎜ ⎟

⎝ ⎠∫ ∫ (2.17)

Az elegy egy komponensének fugacitási koefficiense:

( )
0 , ,

1

j i

p

i
i T P n

nV RT dP
RT n P

ϕ
≠

⎡ ⎤∂⎛ ⎞⎢ ⎥= − −⎜ ⎟∂⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦
∫ (2.18)

ahol Z a kompresszibilitási tényező: 
RT
PVZ = .

Az állapotegyenletek közül napjainkban az ún. köbös állapotegyenleteket alkalmazzák
széles körben vegyipari számításokhoz. Ezeknek általános alakja a következő:

2 2

RT aP
V b V ubV wb

= −
− + +

, (2.19)

ahol a és b a paraméterek.
A jobb oldali első tagot repulzív, a második tagot attraktív résznek nevezik.
Az (2.19) képletben szereplő u és w különböző értékeivel ismert köbös
állapotegyenletekhez jutunk, pl.:

u w Modell
0 0 van der Waals
1 0 Soave-Redlich-Kwong
2 -1 Peng-Robinson

Az a és b paraméterek meghatározásához a kritikus pont két feltétele használható fel:
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0
cT

P
V

∂⎛ ⎞ =⎜ ⎟∂⎝ ⎠
;

2

2 0
cT

P
V

⎛ ⎞∂
=⎜ ⎟∂⎝ ⎠

(2.20)

A két feltételt alkalmazva a van der Waals állapotegyenletre, a 
P

ZRTV =  kifejezést

bevezetve a következő összefüggéseket kapjuk:
227

64
c

c

R Ta
P

= ; 1
8

c

c

RTb
P

= (2.21)

Másik lehetőség, hogy az a és b paramétereket mérési adatokból becsüljük.
A köbös állapotegyenletek teljesítőképessége javítható, ha az a paramétert
hőmérsékletfüggőnek tekintjük, így Soave (1972) javaslata alapján:

( ) ( ) ( )r ca T T a Tα= , (2.22)

Apoláris komponensekre jól használható a következő általánosított korreláció:

( ) ( ) 2
1 1r rT m Tα ⎡ ⎤= + −⎣ ⎦ (2.23)

ahol
20.48 1.574 0.176m ω ω= + − ,

ω az ún. acentrikus faktor, amely a molekula szimmetriáját jellemzi.
Poláris komponensekre:

( ) ( ) 11 1 1r r
r

T m T n
T

α
⎛ ⎞

= + − + −⎜ ⎟
⎝ ⎠

, (2.24)

ahol m és n az egyes komponensekre mérési adatokból meghatározandó paraméterek.
Ezek az állapotegyenletek nem elég rugalmasak ahhoz, hogy a nyomást és a
móltérfogatot egyaránt jól írják le, ezt a hátrányt küszöbölik ki Péneloux és munkatársai
(1982) a módosított térfogat bevezetésével:

'V V l= + , (2.25)

ahol V’ és V a valódi és az állapotegyenlettel számítható térfogat; l a korrekció, amely a
rendszer egyéb termodinamikai tulajdonságai alapján meghatározható. Ez a térfogat-
transzlációs módszer nem befolyásolja a fázisegyensúlyi számításokat.
Ha egy állapotegyenletet elegyre alkalmazunk, értelmeznünk kell az elegyparamétereket.
Az általánosan használt elegyítési szabályok a következők pl. a van der Waals egyenlet a
és b paraméterére:

i j ij
i j

a aζ ζ= ∑∑ , (2.26)

i j ij
i j

b bζ ζ= ∑∑ , (2.27)
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ahol ζi és ζj a komponesek móltörtjei a vizsgált fázisban (a folyadékfázisban x, a
gőzfázisban y a szokásos külön jelölés, ζ  bármelyik lehet).
A keresztkoefficiensek (aij és bij) számítására általában a következő összefüggések
használatosak:

( )1ij ii jj ija a a k= − , (2.28)

( )
2

ii jj
ij

b b
b

+
= , (2.29)

ahol kij  i ≠ j-re kísérletileg meghatározandó paraméter,
i = j-re kij =0,
ekkor:

i i
i

b bζ= ∑ (2.30)

A (2.19) képlettel megadott köbös állapotegyenletek használhatók ugyan a
legegyszerűbben, de egyre inkább terjednek a bonyolultabb, nem-köbös
állapotegyenletek . Az alkalmazási példákban többször előfordul a PHCT-egyenlet [Beret
és Prausnitz (1975)]:

( )

2
,

3 1

4 2 11
1

n m
n

m n

mART v v qP c
V kT v Tv

ε
−

⎧ ⎫−⎪ ⎪= + +⎨ ⎬
−⎪ ⎪⎩ ⎭

∑∑% %
%%%

(2.31)

ahol *

TT
T

=% ,

  * qT
ck
ε

= ,

  εq a jellemző párkölcsönhatási energia.
  Aij a derékszögű potenciálvölgy (square-well) feltételezésével végzett
molekuladinamikai számításokból  adódó dimenziómentes konstans.
A képletben a c paraméter a molekula külső szabadsági fokainak száma. Minél
hajlékonyabb a molekula, annál nagyobb c értéke. Egyatomos fluidumra (pl. Ar)  c=1,
mert csak transzlációs mozgást végez a molekula. Többatomos molekulákra c>1, így
vehető figyelembe a rotáció és a vibráció. környezetétől.

  *
~

v
vv =  , az ún redukált térfogat,

  *v az egy mólnyi molekula által betöltött  tömör térfogat.

2.3. Csoport-járulék modellek

A csoport-járulék módszerek lényege, hogy a molekulákon belüli különböző csoportok
közötti kölcsönhatásokat függetlennek tekintik a molekula többi csoportjától és a
csoportok elhelyezkedésétől, vagyis lényegében molekulák elegye helyett csoportok
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elegyét tételezik fel - legalábbis a reziduális (tehát a molekulák vagy csoportok közötti
kölcsönhatásoktól függő) tulajdonságokra.
A csoport-módszerek egyik előnye, hogy a komplex szénhidrogén- elegyekben
előforduló többezer vegyületet legföljebb néhányszor tíz csoportból építik fel, így a
molekulák között kölcsönhatás modellezéséhez reális méretű paraméter-táblázat
elegendő; másik előnye, hogy a paraméterek a rendelkezésre álló, a csoportokból
felépített kétkomponensű elegy fázisegyensúlyi adataiból becsülhetők, és olyan
komponensek rendszerére is használhatók, amelyekre nincs is fázisegyensúlyi mérési
adat.

2.3.1. Csoport-járulék modellek az aktivitási koefficiensekre

Számos ilyen modell ismeretes, legelterjedtebb az UNIFAC [Fredenslund és munkatársai
(1975)]. Az aktivitási koefficiens kifejezése két részre bontható (lásd a (2.10) egyenletet).
A kombinatorikus rész a (2.11) szerintivel egyezik meg. A (2.11) és (2.12) képletekben
szereplő r és q a molekulákat felépítő csoportok megfelelő adataiból számíthatók:

i ki k
k

r Rν= ∑ ; i ki k
k

q Qν= ∑ , (2.32)

ahol νki mutatja, hogy az i molekula felépítéséhez a k szegmensből hány darab szükséges;
  Rk a k-adik csoport térfogatára jellemző mennyiség,
  Qk a csoport felületére jellemző adat,
(a ∑  a csoportok szerinti összegzést jelenti).
Rk és Qk a csoportok van der Waals térfogatából és felületéből számíthatók [Bondi
(1968)] , vagy kézikönyvekből vehetők (pl. [Reid és munkatársai (1977)] ).
Az ún. reziduális rész a következő egyenlettel adható meg:

( )( )ln ln ln ires
i ki k k

k
γ ν= Γ − Γ∑ , (2.33)

ahol Γk a csoport-aktivitási koefficiens a k-adik csoportra, ( )i
kΓ  ennek értéke a tiszta i

fluidumban (amelyet szintén csoportok elegyeként fogunk fel):

ln 1 ln m km
k k m mk

m m mi nm
n

Q ϑ ψϑ ψ
ϑ ψ

⎡ ⎤
⎛ ⎞⎢ ⎥Γ = − −⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎢ ⎥⎣ ⎦
∑ ∑ ∑

; (2.34)

  
∑ ∑

∑
=

n k
knkn

k
kmkm

m xQ

xQ

ν

ν
ϑ (2.35)

az m csoport felülettörtje, ebben mkν  az m csoport mólszáma a k molekulában.

  exp nm
nm

a
T

ψ ⎛ ⎞= −⎜ ⎟
⎝ ⎠

(2.36)

az n és m csoportok közötti kölcsönhatást fejezi ki, és anm ≠  amn.
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A tiszta i fluidumbeli k-adik csoportra a ( )i
kΓ  csoport-aktivitási koefficiens a

következőképpen számítható ki:

( ) ( )
( )

( )
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
−⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
−=Γ ∑ ∑∑

m
n

nk
i

n

mk
i

m

m
mk

i
mk

i
k Q

ψϑ
ψϑ

ψϑln1ln (2.37)

ahol

( )
( )

( )∑
=

n

i
nn

i
mmi

m Q
Q

ν
ν

ϑ (2.38)

Kizárólag szénhidrogén-komponenseket tartalmazó elegy gőz-folyadék egyensúlyi
viszonyainak leírására mérsékelt nyomáson (2 bar-ig) az UNIFAC modellnél jóval
egyszerűbb módszer a molekulák véletlenszerű elrendeződését feltételező Guggenheim-
féle nulladik közelítés [Guggenheim (1979)] csoport-inkrementumos változata [Barker és
Smith (1954), idézi: Kemény (1979)] is megfelel. E modellben az aktivitási koefficiens
reziduális része:

1ln 2
2

res
A i iA j i jA i j i iA jA ij

i j i j
RT Q Q Q wγ ν ϑ ν ϑϑ ν ϑ

≠

⎡ ⎤⎛ ⎞
= − −⎢ ⎥⎜ ⎟

⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦
∑∑ ∑ . (2.39)

2.3.2. Csoport-járulék modellek állapotegyenletekre

Kétféle megközelítés [Takashima és Saito (1985)] alkalmazható: az elegy egészére
vonatkozó állapotegyenlet paramétereit becsüljük csoport-módszerrel ill. az
állapotegyenletet magát a csoportokra (a csoportok elegyére) írjuk fel.
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3. Folytonos termodinamika

3.1. Definíciók

A klasszikus Gibbs-féle termodinamika alapvető változói az elegy komponenseinek
koncentrációi. A komplex szénhidrogén-elegyeknél a komponensek száma igen nagy és
ráadásul a komponensek tulajdonságai - legalábbis vegyületcsoportonként (pl. n-
paraffinok, aromások, n-alkil oldallánccal stb.) - csak kevéssé különböznek.
E komponensek azonosítása és koncentrációik meghatározása lehetetlen. Kézenfekvő
közelítés, hogy írjuk le a rendszert végtelen sok komponens elegyeként, amelyben a
koncentráció valamely jellemző adat folytonos függvényeként értelmezhető. E jellemző
adat lehet pl. a normál-forrpont [Kehlen és Ratzsch (1980)], a C-atomszám [Willman és
Teja (1986)], vagy a molekulatömeg [Cotterman és munkatársai (1985)], jelöljük τ-val.
A 3.1. ábra mutatja egy elegy TBP-görbéjét, amely 1500C fölött folytonos függvény.

3.1. ábra: TBP-görbe félfolytonos elegyre

A diszkrét elegybeli i-edik komponens ni mólszáma helyett a folytonos elegyre a w(τ)
extenzív sűrűségfüggvény használandó. Értelmezése szerint a

lehajtott
térfogat
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( )∫
2

1

τ

τ

ττ dw (3.1)

integrál azon komponensek mólszámának összegét adja meg, amelyek jellemző
paramétere a τ1 , τ2 intervallumba esik.
Az elegy összes mólszáma:

( )∫=
τ

ττ dwn (3.2)

ahol az integrálás a τ teljes értelmezési tartományára végzendő. Ez az összefüggés a
diszkrét elegyekre érvényes ∑=

i
inn  képlet helyett áll. A diszkrét elegy móltörtje

definíciójának ( nnx ii = ) analógiájára a folytonos elegyre bevezethetjük az intenzív
sűrűségfüggvényt:

( ) ( ) ( )
( )∫

==

τ

ττ
τττ

dw
w

n
wW (3.3)

amelynek integrálja τ egész értelmezési tartományára eggyel egyenlő (mint a móltörtek
összege a diszkrét elegy esetén), vagyis ( )τW  valószínűség-sűrűségfüggvényként fogható
fel.

3.2. A sűrűségfüggvény matematikai alakja

Kehlen és Ratzsch (1980) a normális eloszlást használja:

( ) ( )2

2

1 exp
22

W
τ

τ
σπσ

⎡ ⎤− Θ
= ⎢ ⎥

⎢ ⎥⎣ ⎦
(3.4)

ahol az eloszlás várható értéke Θ, varianciája σ2 .
Bonyolultabb empírikus sűrűségfüggvény-alakok leírására több Gauss-eloszlás
szuperpozicióját javasolják [Kehlen és Ratzsch (1983)]:

( ) ( )2

2

1 exp
22

m

m mm

W
τ

τ
σπσ

⎡ ⎤− Θ
= ⎢ ⎥

⎢ ⎥⎣ ⎦
∑ (3.5)

Látható, hogy így a függvény paramétereinek száma jelentősen megnő.
Cotterman és munkatársai (1985) az aszimmetriát is megengedő gamma-eloszlást
használják:

( ) ( )
( ) ( )

1

expW
α

α

τ γ τ γτ
β τ α β

−− ⎛ ⎞−
= −⎜ ⎟Γ ⎝ ⎠

, (3.6)

ahol az eloszlás várható értéke: αβ γΘ = + , varianciája: 2 2σ αβ= ,
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  γ pedig τ azon értéke, amelynél W értéke zérus (vagyis a vizsgált elegy legkönnyebb
folytonos komponensének jellemző τ értéke nagyobb γ-nál),
  Г a gamma-függvényt jelöli.
Az (3.6) sűrűségfüggvény integrálja a következő végtelen sorral közelíthető [Whitson
(1983)]:

( ) ( ) ( ) ( )
2

1 0 01 !

j y j
y

j j

y e yW d e
j j

τ α

τ

τ τ
α α α

+ −∞ ∞
−

= =

= =
Γ + + Γ Γ +∑ ∑∫ , (3.7)

ahol xy γ
β
−

= .

A (3.7) egyenlet második alakja azért előnyösebb, mert a szumma-jel mögött nem
tartalmazza a Г-függvényt, melynek kiszámítása időigényes.
Az i-edik pszeudokomponensre (a sűrűségfüggvény τi és τi+1 közötti integráljára) Brulé és
munkatársai (1985) a következő kifejezést használják:

( ) ( )
1

11

0 !

j jy yj
jn

i
j

y e y exx
j

α

α α

+− −+∞
++

=

−
=

Γ +∑ . (3.8)

A szummázást természetesen nem kell a végtelenig folytatni, csak addig, amíg a két
egymást követő tag egy megadott hibahatárnál (pl. 10-6 ) kisebb nem lesz.
Radosz, Cotterman és Prausnitz (1987) a következő β-eloszlást javasolják:

( ) ( )
( ) ( ) ( ) 11 1W u u u βαα β
α β

−−Γ +
= −

Γ + Γ
, (3.9)

ahol 0 < u < 1, a megfelelően skálázott τ helyett áll,

  a várható érték: α
α β

Θ =
+

,

  a variancia: 
( ) ( )

2
2 1
αβσ

α β α β
=

+ + +
.

Du és Mansoori (1986) exponenciálisan csökkenő sűrűségfüggvényt használnak:

( ) 01 expW τ ττ
η η

⎛ ⎞−
= −⎜ ⎟

⎝ ⎠
. (3.10)

Kalicsagov [Kalicsagov és munkatársai (1985)] a homológok tömegspektrumának
leírására a Poisson-eloszlást javasolja, a szénatomszám függvényében:

( )
!

n

W n e
n

λλ −= . (3.11)
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Hoffmann és Künsch (1978), a fordított TBP-görbét (lehajtott térfogat a forráspont
függvényében) Gauss-papíron ábrázolva egyenesnek találták, ami azt jelenti, hogy a
normális eloszlásfüggvény illik rá, de a logisztikus függvényt is megfelelőnek találták.
A BME Vegyipari Müveletek Tanszéken folytatott korábbi munkában [BME Vegyipari
Műveletek Tsz (1985)] az intenzív sűrűségfüggvényre a következőt használták:

( ) ( )2
0 1 2 ... k

kW e a a a aλττ τ τ τ−= + + + + , (3.12)

ahol a λ együttható értékét egy-egy molekulacsaládban konstansnak vették, és csak a0,
a1,…,ak voltak illesztendő paraméterek. Az ötödfokú polinomot (k=5) a célnak
megfelelőnek találták. A τ változónak a szénatomszámot (a CH2 csoportok számát)
választották.

3.3. Termodinamikai összefüggések

A fázisegyensúly feltétele a komponensek fugacitásának egyenlősége a fázisok között. A
folytonos termodinamika a 2.1. pontban ismertetett ϕγ - és a 2.2. pontban ismertetett
állapotegyenletes megközelítésmóddal egyaránt használható, az előbbi esetben a
folyadékfázisra aktivitási, a gőzfázisra fugacitási koefficienseket, az utóbbi esetben
mindkét fázisra fugacitási koefficienseket kell számolni:

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )0 0, , , , ,V V LW T P W T p T T POY Tτ ϕ τ τ γ τ τ ϕ τ τ= (3.13)

( ) ( ) ( ) ( ), ,V V L LW T W Tτ ϕ τ τ ϕ τ= (3.14)

A ϕγ -módszerrel végzendő számításokhoz az aktivitási koefficiens a többlet-
szabadentalpia függvényből a következőképpen kapható meg [Teja és Willman (1986)]:

( ) ( )
( )

, ,

ln
E

T P

nG
RT

nW
τ τ

γ τ
τ

+

+

≠

⎡ ⎤∂
⎢ ⎥=
∂⎢ ⎥⎣ ⎦

, (3.15)

ahol a GE is a folytonos elegyre értendő, így τ függvénye.
A gőzfázisbeli fugacitási koefficiens a viriálegyenletből fejezhető ki, amelyet szintén
folytonos elegyre kell értelmezni:

( ) ( ) ττττ ττ ′′= ′∫ ∫ ddBWWB VV (3.16)

ahol Bττ
, a τ és τ` jellemzőjű molekulák második kereszt-viriálkoefficiense, amely mérési

adatok kiegyenlítésével vagy általánosított korrelációkból kapható meg.
Az állapotegyenletes számításokhoz a fugacitási koefficiens kifejezésére van szükség. A
diszkrét komponensekből álló elegyre érvényes (2.17) egyenlet analógiájára [Cotterman
és munkatársai (1985)]:

( ) ( )
, ,

ln ln
V T V

p RTRT dV RT Z
VnW

τ τ

ϕ τ
τ

+

∞

+

≠

⎧ ⎫⎡ ⎤∂⎪ ⎪⎢ ⎥= − −⎨ ⎬
∂⎢ ⎥⎪ ⎪⎣ ⎦⎩ ⎭

∫ . (3.17)

A tökéletes gáz moláris entalpiája [Chou és Prausnitz (1986)]:
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( ) ( )0
0 ,p

T

H W C T dTd
τ

τ τ τ= ∫ ∫ , (3.18)

ahol ( )0 ,pC Tτ  a τ jellemző-értékű tiszta komponens fajhője a tökéletes gáz állapotában,
T hőmérsékleten, ez τ folytonos függvényeként adandó meg.
A ΔH reziduális entalpia ( HHH Δ−= 0 ) az állapotegyenlet-modellből standard
termodinamikai módszerekkel kifejezhető.

3.4. Eloszlásfüggvények bonyolult elegyekre

A komplex elegyben lehetnek olyan komponensek is, amelyeket célszerű diszkrét
komponensként kezelni, ilyenek például a kisebb szénatomszámú szénhidrogének és a
gázok, ezek jól azonosíthatók és pontosan analizálhatók. E komponensek koncentrációját
a szokásos módon móltörtjükkel adjuk meg, így az elegyet diszkrét és folytonos részre
oszthatjuk és félfolytonos elegynek nevezzük.
Ilyen n-paraffin-elegy sűrűségfüggvényét mutatja az 3.2. ábra, ahol a diszkrét
komponensek a n-heptán, n-oktán és n-nonán.

3.2. ábra: W(τ) sűrűségfüggvény folytonos n-alkán elegyre
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A sűrűségfüggvényre a következő normálási feltétel érvényes [Ratzsch és Kehlen
(1983)]:

( )
1

1
n

i
i

x W d
τ

η τ τ
=

+ =∑ ∫ , (3.19)

ahol n a diszkrét komponensek száma,
  η a folytonos rész móltörtje.
A komplex elegy komponensei általában nem jellemezhetők egyetlen változóval (mint pl.
a molekulatömeg vagy a normál-forrpont), tehát csak többváltozós eloszlással írhatók le
megfelelően. Willman és Teja (1987) pl. kétváltozós lognormális eloszlást használ, a
normál-forrpont mellett a fajsúlyt véve jellemző adatként, vagyis a kétváltozós normális
eloszlás valószínűségi változója helyébe a

( )0lnI b bT Tτ = − , (3.20)

( )0lnII SG SGτ = − (3.21)

változókat vezeti be, ahol 0
bT   és SG0 a sűrűségfüggvény origóját rögzítik (ahol

( ) 0, =IIIW ττ ). A folytonos elegyben 0
b bT T>  és 0SG SG> , de τI és τII -∞ és +∞ határok

között változik. A kétváltozós sűrűségfüggvényre (3.19) helyett a következő a normálás:

( )
1

, 1
I II

n

i I II I II
i

x W d d
τ τ

η τ τ τ τ
=

+ =∑ ∫ ∫ . (3.22)

A kétváltozós eloszlás kezelése igen nehézkes. Célszerű ezért figyelembe venni, hogy a
komplex elegy különböző homológ családokba tartozó komponensekből áll, így több, az
egyes családokra vonatkozó egyváltozós eloszlásfüggvény összegével írható le. A
normálási feltétel ekkor a következő [Cotterman és Prausnitz (1985)]:

( )
1 1

1
n c

i j j
i j

x W d
τ

η τ τ
= =

+ =∑ ∑ ∫ , (3.23)

ahol c a homológ családok száma,
  ηj a j-edik család móltörtje az elegyben.
Minthogy a több homológ családra érvényes összefüggések könnyen megkaphatók az
egyetlen homológ családra kidolgozott változatokból, a továbbiakban csak az utóbbiakkal
foglalkozunk.

3.5. A folytonos ϕγ -modellek

A Hildebrand-modell folytonos változata a következő [Teja és Willman (1986), Willman
és Teja (1987)]:
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∑∑ ∑ ∫ ∫ ∫

∑ ∫

 (3.24)

ahol ( )τφ  a folytonos "komponens" térfogattörtje,
  ( )τLV  a folyadék-móltérfogata,
  VL a folyadékfázis teljes térfogata,

  ( )2 2im i m im i mA lδ δ δ δ= − + , (3.25)

  lim a modell biner kölcsönhatási paramétere az i és m komponensek között, Ai(τ) a (3.26)
egyenlettel definiált együttható diszkrét-folytonos,  A(τ,τ`) pedig folytonos-folytonos
analogonjai.
Más modellek is használatosak, többek között Kehlen és Ratsch a Flory-Huggins
[Ratzsch és Kehlen (1983)] és az NRTL [Kehlen és munkatársai (1985)], ill. az UNIFAC
[Kehlen és Ratzsch (1984)] modell folytonos változatát alkalmazza, ugyanők más
munkáikban [Ratzsch és Kehlen (1985], valamint Monge és Prausnitz [Monge és
Prausnitz (1984)] az ideális elegy (γ=1) feltételezéssel számolnak.

3.6. A folytonos állapotegyenlet-modellek

A Soave állapotegyenlet paramétereire a következő elegyítési szabályok használhatók a
(2.26) és (2.27) helyett [Cotterman és munkatársai (1985)]:

( ) ( )

( ) ( ) ( )
,

2 , , ,

2

,

n n n

i m im i i
i m i

a x x a x W a d

W W a d d
τ

τ τ

η τ τ τ

η τ τ τ τ τ τ

= + +∑∑ ∑ ∫

∫ ∫
 (3.26)

( ) ( )i i
i

b x b W b d
τ

η τ τ τ= +∑ ∫ , (3.27)

ahol aim az állapotegyenlet diszkrét-diszkrét,  ai(τ) a diszkrét és folytonos, a(τ,τ`) a
folytonos komponensek közötti kohéziós paramétere;
  bi a diszkrét,
  b(τ) a folytonos komponens térfogat-paramétere.
Meglehetősen bonyolult, de számítógéppel kezelhető összefüggések vezethetők le a
komponensek fugacitási koefficienseire.
Prausnitz és munkatársai [Cotterman és munkatársai (1986), Cotterman és Prausnitz
(1986)] a Soave-egyenlet mellett a PHCT (perturbed hard chain theory) állapotegyenletet
használják számításaikhoz.
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3.7. A folytonos termodinamika alkalmazásának matematikai vonatkozásai

Az eloszlásfüggvények alkalmazása kétféle feladattípusban fordul elő:
a.) egyensúly számítása, ahol adott az egyik fázis összetétele (a W(τ) eloszlásfüggvény),
és számítandó a másik fázisé a (3.13) vagy a (3.14) összefüggés alkalmazásával, ez az
eset forráspont és harmatpont számításakor;
b.) mérlegegyenlet megoldása, ennek tipikus példája a flashing számítása:

( ) ( ) ( )F L VFW LW VWτ τ τ= + (3.28/a)

vagy

( ) ( ) ( ) ( )1F L VW W Wτ φ τ φ τ= − + (3.28/b)

ahol F a betáplált elegy mólszáma,
  L a keletkező folyadékfázis mólszáma,
  V a gőzfázis mólszáma (az F, V, L indexek hasonlóan értendők.),
  φ a keletkező gőzfázis aránya.

Egyensúlyszámítás

Az egyensúly-számítási feladattípusban egyszerűbb esetekben olyan a WV(τ)/WL(τ)
összefüggés, hogy az egyik fázis eloszlásfüggvényéből a másik egyszerű, szorzás jellegű
transzformációval megkapható:

( )
( ) 1 2ln

V

L

W
C C

W
τ

τ
τ

= + , (3.29)

ahol C1 és C2 a τ-tól független tényezők.
Ilyenkor az eloszlás típusát a transzformáció nem változtatja meg.
Például [Ratzsch és Kehlen (1983)], ha a fázisegyensúlyra a Raoult-törvény érvényes
(ideális gőz-és folyadékfázis), a (3.13) egyenlet a következő alakot ölti:

( ) ( ) ( )0 ,V LW P W P Tτ τ τ= . (3.30)

Ha a tenzió leírására a Trouton-szabályt és a Clausius-Clapeyron egyenletet használjuk:

( )0 , exp 1 BP T C A
T

τ ⎡ ⎤⎛ ⎞= −⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦
, (3.31)

a folyadékfázis sűrűségfüggvényére pedig az (3.13) egyenlet szerinti alakot alkalmazzuk,
a gőzfázisé ugyanilyen alakú lesz, a folyadékfázisra és a gőzfázisra érvényes
eloszlásfüggvény θ várhatóérték-paraméterei közötti összefüggés pedig:

2
L

V L
A
T
σθ θ= − , (3.32)

2 2
V Lσ σ= . (3.33)
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Ha a folyadékfázis koncentrációját Г-eloszlással (ld. (3.6)) írjuk le, a paraméterek közötti
összefüggés a következő lesz [Cotterman és munkatársai (1985)]:

( )

( )
2

1

L
V

L

L

A
T

θ γ
θ γ

σ
θ γ

−
− =

+
−

. (3.34)

Jellegükben hasonló összefüggéseket kapunk egyes állapotegyenletek alkalmazásakor is.
Ilyenkor az egyik fázis sűrűségfüggvényének ismeretében a másik fázisé zárt
matematikai alakban megkapható.
Ezen összefüggések használhatók arra is, hogy a W(τ) sűrűségfüggvényből TBP-görbét
számoljunk, ill. a kísérletileg meghatározott TBP adatokból megadjuk a W(τ) függvény
paramétereit.
A forráspont-számításkor diszkrét komponensek elegyénél azt a hőmérsékletet keressük,
amelyen az elegy gőznyomása megegyezik a külső nyomással:

0
i i i

i
x p Pγ =∑ (3.35)

ahol a γi aktivitási koefficiens és a 0
ip  tenzió a hőmérséklet függvénye, a gőzkorrekciós

tényezőt az egyszerűség kedvéért egységnyinek vettük. A számítás során egyúttal az y
gőzmóltörtet is megkapjuk:

0
i i i

i
x py

P
γ

= . (3.36)

Amint a diszkrét komponensek esetében az y móltörteket, a folytonos esetben a WV(τ)
gőzfázisbeli sűrűségfüggvényt kell tányéronként forrpont-iterációval meghatározni. A
(3.35) egyenlet analógiájára a következő összefüggés érvényes:

( ) ( )0 ,LW p T d P
τ

τ τ τ =∫ , (3.37)

(3.36) helyett pedig

( ) ( ) ( ) ( )0 , ,L
V W p T T

W
P

τ τ γ τ
τ =  , (3.38)

ha a gőzkorrekciótól eltekintünk.
Félfolytonos elegyre a forráspont kritériuma:

( ) ( )0 0 ,L
i i i

i

x p W p T d P
τ

γ η τ τ τ+ =∑ ∫ , (3.39)

ahol η a folytonos rész móltörtje.

A mérlegegyenlet megoldása

Ennél a feladattípusnál az (1.67) egyenlet értelmében az azonos alakú sűrűségfüggvények
(WV és WL) lineáris kombinációja a WF(τ) sűrűségfüggvény, amely ezért nem lesz
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ugyanolyan alakú, mint WV és WL , vagyis a WF(τ) függvény paramétereit nem kaphatjuk
meg egyszerű matematikai módszerrel.
A közelítő megoldásra négy javaslat ismeretes:
a.) A (3.28) egyenletet numerikusan megoldják néhány τ értékre, és a pontokra az eredeti
típusú (pl. Gauss) eloszlást illesztik. Ennek egyszerűbb változata, hogy a talált és az
illesztett függvény maximum-helyének azonosságát írják elő és e feltételből kapják ΘF
értékét:

( )1F V Lφ φΘ = − Θ + Θ

2
Fσ -et  2

Lσ -tel (és 2
Vσ -tel) azonosnak véve [Ratzsch és Kehlen (1983), Kehlen és

munkatársai (1985)].
b.) A momentumok módszerének alkalmazásához [Cotterman és munkatársai (1985),
Kehlen és Ratzsch (1987)] fel kell tételezni egy eloszlás-típust az eredő eloszlásra (WF -
re) és ennek paramétereit úgy kell meghatározni, hogy a (3.28) mérlegegyenlet szerinti
eredő eloszlás numerikusan kiszámítható momentumai megegyezzenek az illesztett
eloszláséival. Az itt alkalmazott momentumok definíciója:

( )k
kM W d

τ

τ τ τ= ∫ , (3.40)

A nulladik momentumok egyenlősége a mérlegegyenlet teljesülését jelenti. Annyi ilyen
egyenlőség írható fel, ahány paramétere van a sűrűségfüggvénynek. Minthogy a
megoldás csak közelítő, a fel nem használt (nagyobb) momentumokra az egyenlőség nem
lesz igaz, ami egyúttal azt is jelenti, hogy az illesztett sűrűségfüggvény nem minden
tartományban egyformán pontos.
c.) A kvadratúra-módszer [Cotterman és Prausnitz (1985)] a folytonos eloszlásfüggvényt
diszkrét pontbeli értékek összegével helyettesíti [Ralston (1969)].
Például a (3.3) egyenlet szerinti normálási feltétel (az egyszerűség kedvéért csak egyetlen
vegyület-család folytonos eloszlására):

( ) ( ) ( ) 1
q

p p
p

W d s W
τ

τ τ τ τ= =∑∫ , (3.41)

ahol τp (p = 1,..., q) jelöli a kvadratúra-pontokat,
  s(τp) a súlyozó faktor a p-edik pontban.
A sűrűségfüggvényekre felírt mindegyik összefüggést (egyensúlyi feltétel, anyagmérleg)
a diszkrét pontokban kell használni, a pontok kijelölése után a kezelésmód teljesen
azonos a diszkrét pszeudokomponensekével.
A kvadratúra-pontok és súlyozó faktorok kijelölése ortogonális polinomok
felhasználásával történik, a közelítésre használt 2q-1 fokú polinom q kvadratúrapontra
vett integrálja pontosan megegyezik a közelített függvény integráljával, q növelése a
számításokat pontosítja.
A módszer nemcsak analitikus (matematikai függvénnyel adott) eloszlásfüggvényekre
használható.
d. A sűrűségfüggvényt spline-polinommal helyettesítjük [Ying és munkatársai (1989)].
Így az eloszlásfüggvény analitikusan kezelhető marad, és még a kvadratúra-módszerhez
képest is kevesebb osztóponttal ad jó eredményt. A köbös spline-polinom [Valkó és
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Vajda (1987)] olyan szakaszonként harmadfokú függvény, amely első és második
deriváltjával együtt a szakaszokat elválasztó ún. osztópontokban folytonos.

A (3.28)-hoz hasonló típusú mérlegegyenleteket kell megoldani többfokozatú
berendezések (pl. rektifikáló oszlop) modellezésénél. Diszkrét esetre [Földes és Fonyó
(1978)]:

, , 1 , 1 1 , 1 , 0n i n n i n n i n n i n n i FnL x V y L x V y F x− − + ++ − − − = , (3.42)

ahol Ln , Vn az n-edik tányért elhagyó folyadék ill. gőz  mólárama,
  xi,n az n-edik tányérról lecsurgó folyadékban az i-edik komponens móltörtje,
  yi,n ugyanez a felszálló gőzben,
  Fn az n-edik tányérra betáplált elegy mólárama,
  xi,Fn  ebben az i-edik komponens móltörtje.
Folytonos esetre

( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1 1 1 0L V L V F
n n n n n n n n n nL W V W L W V W F Wτ τ τ τ τ− − + ++ − − − = , (3.43)

ahol Wn(τ)  az n-edik tányért elhagyó áram sűrűségfüggvénye. A diszkrét elegy esetében
az egyenletrendszer megoldását a keletkező fázisok (áramok) összetételének megadása
jelenti, folytonos esetben a W(τ) függvény paramétereié. Félfolytonos esetben (ha az
elegy diszkrét és folytonosan kezelendő komponenseket is tartalmaz) a diszkrét
komponensekre a szokásos mérlegegyenletek írandók föl, méghozzá tányéronként annyi
egyenlet, ahány diszkrét komponens van az elegyben; a folytonos komponensekre pedig
annyit, ahány meghatározandó paramétere van a WL(τ) sűrűségfüggvénynek, minden
tányérra. A folytonos részre az egyenletrendszer kétféleképpen állítható elő:
a.) annyi τ értékhez írjuk föl az (3.43) mérlegegyenletet tányéronként, ahány egyenletre
szükségünk van, az említett kvadratúra-módszernél ezek a τ értékek célszerűen a
kvadratúra-pontok;
b/ annyi τ* intervallumra írjuk föl a mérlegegyenlet határozott integrálját tányéronként,
ahány egyenletre szükségünk van.
Az egyenletrendszer a paraméterekben csak akkor lesz lineáris, ha a WL(τ) és WV(τ)
függvények lineárisak a paraméterekben, ez a valószínűségszámításban szokásos
sűrűségfüggvény-alakokra általában nem teljesül.
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4. Az alkalmazott állapotegyenletes módszer

Az ebben az alfejezetben bemutatott modell Farkas István PhD dolgozatának eredménye
(BME, 2001).

A nyomást a Z kompresszibilitási tényezővel fejezzük ki:

V
RTZP = (4.1)

ahol
R a gázállandó,
T az abszolút hőmérséklet,
V a móltérfogat.

A kompresszibilitási tényező két részből tevődik össze:

attrrep ZZZ += (4.2)

A taszító (repulziós) rész a ~
*

ρ =
V
V

 redukált sűrűség függvénye:

( )

( )3
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⎜
⎝
⎛ −+−+

=repZ (4.3)

ahol *V  a moláris tömör térfogat, V a móltérfogat.
*V  a hőmérséklet függvénye:

30
00* /3exp1

6
2

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−−=

kT
kuCVV π (4.4)

00V  és ku 0  paraméterek.

A csoport-járulék-modellben a tömör térfogat a csoportok tömör térfogatának összege:

∑=
i

iiVvV ** (4.5)

ahol iν  az  i csoportok száma a molekulában, Vi
∗  az  i csoport tömör térfogata.

A (4.3) egyenlet α paramétere a molekula alakjának gömbtől való eltérését méri.
A vonzási (attrakciós) rész az a kohéziós energia paramétert tartalmazza:

VRT
aZ attr −= (4.6)

A csoport-járulék-modellben a kohéziós energia a kölcsönhatási energiák összege:

ijjj
i j

ii UQQa νν∑∑=
2
1 (4.7)
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Qi az i típusú csoportban az érintkezési pontok száma, νi az i típusú csoportok száma a
molekulában, az Uij kölcsönhatási energia az i-i és j-j kölcsönhatási energiák geometriai
átlaga.

jjiiij UUU = (4.8)

A model jellegzetessége, hogy nem használ csoport-kölcsönhatási együtthatókat, sem két
vegyület csoportjai között, sem egy vegyület különböző csoportjai között.
Az Uii energia-paramétert hőmérsékletfüggőnek tekintjük:

⎟⎟
⎠

⎞
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⎝

⎛
+−+
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+= 1ln
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0
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0
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0
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T
TC

T
TTH

T
TUU (4.9)

Minthogy a (4.1), (4.3) és (4.6) egyenletekbe helyettesítendő móltérfogat nem ismert, a
(4.1)-(4.3) és (4.6) egyenletek gyökeként (megoldásaként) keressük. Több gyök van, ezek
közül kettő felel meg az egyensúlyi folyadék- ill. gőz-fázisnak. Ezek a folyadék- ill. gőz-
móltérfogatok összevethetők a kísérleti (a mért sűrűségből számított) értékekkel, ha
vannak ilyenek az adott anyagra.

A (4.3) képlet Boublík eredménye, a (4.6) típusú megközelítés van der Waalstól ered,
ezért a modellt BvdW csoport—járulék-állapotegyenletnek nevezték el a szerzői (I.
Farkas és munkatársai, közlésre elfogadva).

5. Modellek paramétereinek becslése

5.1. Becslések tulajdonságai

A becslés művelete: a sokaság tulajdonságára (paraméterére) következtetünk a minta
adatai (jellemzői) alapján. A becslés: a mintából kiszámított statisztika; pl. a várható érték
egyik lehetséges becslése a mintaelemek számtani középértéke ( x ). A becslés is
valószínűségi változó, eloszlása van. A becsült érték, amelyet jelölésben a becsléstől nem
különböztetünk meg, egy számérték, amely nem valószínűségi változó, nincs eloszlása.
Általában: ha θ  jelenti a paramétert, a becslés jele θ̂ ; szokás még a paraméterek valódi
értékére görög betűket (μ, σ, α), a becslésre pedig a megfelelő latin betűket (m, s, a)
használni.

Jelölje nθ̂  az n elemű mintából meghatározható becslést. A nθ̂  valószínűségi változó,
amely mintáról mintára más-más értéket vehet fel.

Torzítatlan egy becslés, ha nθ̂  mint valószínűségi változó θ  körül ingadozik, várható
értéke θ :

( ) θθ =nE ˆ (5.1)

Konzisztens egy becslés, ha a nθ̂  becslés a minta n elemszámának növelésével a
paraméter igazi értékéhez tart, pontosabban n növelésével egyre csökken annak
valószínűsége, hogy θ -tól jelentősen eltérjen:
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( ) 0ˆlim =>−
∞→

εθθnn
P (5.2)

A becslés hatásosságának mértéke a becslés varianciája. Két torzítatlan becslés közül
az a becslés hatásosabb (efficiensebb), amelyiknek kisebb a varianciája.

A felhasználás szempontjából tulajdonképpen az a fontos, hogy a becsült érték nagy
valószínűséggel kevéssé különbözzék a becsülendő paraméter értékétől, ezért a becslések

minősítésének szokásos és célszerű alapja (egy becsült paraméterre) a ( ) ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −

2ˆ θθE

kifejezés (MSE: Mean Square Error, közepes négyzetes hiba) nagysága. Levezethető,
hogy

( ) ( ) ( )[ ]22 ˆˆˆ θθθθθ −+=⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ − EVarE  (5.3)

Az első tag a θ̂  becslés varianciája, a második tag a torzítás négyzete; e két tag
összegének kell kicsinek lennie.

Az a becslés kedvezőbb, amelyre a MSE  kisebb. Amint látjuk, ez nem feltétlenül a
torzítatlan becslés. Egy torzítatlan becsléssel szemben kedvezőbb lehet egy másik,
torzított becslés, ha közepes négyzetes hibája kisebb, mint a torzítatlan becslésé, amint az
5.1. ábra is mutatja.

5.1. ábra

θ: valós paraméter illetve, a torzítatlan becslés várható értéke

Hasonló megfontolások érvényesek a dolgozatom tárgyát képező többváltozós és
többparaméteres modellekre is.
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5.2. A legkisebb négyzetek módszere

A paraméterek becslésére leggyakrabban használt módszer.
Vegyünk egy több (p-) változós lineáris modellt, melynek illesztéséhez n pontban
végzünk méréseket:

εβ += XY (5.4)

ahol
Y a függő változó vektora (n·1)
X a determinisztikus független változók mátrixa (n·p)
β a becsülendő paraméterek vektora (p·1)
ε  a függő változóban elkövetett kísérleti hiba vektora (n·1)
n a mérési pontok száma
p a paraméterek száma.

A következő feltételezésekkel élünk:
( ) 0=εE , vagyis a kísérleti hibák zérus körül ingadoznak, nincs rendszeres

hiba,
( ) ( ) IECov y

T 2σεεε == , vagyis a kísérleti hibák a pontok szerint egymástól

függetlenek, és az ingadozás varianciája konstans.
Azt is fel szokás tételezni, hogy az ε  kísérleti hibák normális eloszlást követnek, erre a
legkisebb négyzetek módszerének alkalmazásához nincs szükség.
A legkisebb négyzetek módszere szerinti becslési kritérium:

( ) ( ) minˆˆ)ˆ( =−−= βββφ XYXY
T

(5.5)
vagyis e függvény minimumát kell megkeresni a becsülendő β paraméterek szerint. A
megoldás a β paraméter-vektorra:

( ) YXXX TT 1ˆ −
=β (5.6)

A becsült paraméterek kovariancia-mátrixa:

( ) ( ) 12ˆ −
= XXCov T

yσβ (5.7)

ahol 2
yσ  a függő változóban elkövetett kísérleti hiba varianciája.

Legyen L a becsült β̂  paraméter-vektor távolsága az igazi (ismeretlen) β paraméter-
vektortól, ekkor

( ) ( )ββββ −−= ˆˆ2 T
L (5.8)
A közepes négyzetes hiba (Mean Square Error) több paraméter esetére a
következőképpen fejezhető ki:
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( ) ( ) ( ) ( ) ∑
=

>===⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −−=
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σσββββ (5.9)

ahol λi az XX T  mátrix i-edik sajátértéke.

Ha az XX T  mátrix rosszul kondicionált, a sajátértékek közül egy vagy több kicsi, és a
MSE függvény nagy lesz, vagyis a becsült β̂  paraméterek messze lesznek az igazi

paraméter-értékektől. Ilyen rosszul kondicionáltság fordul elő, ha a független változók
nem ortogonálisak egymásra, vagyis az ortogonális kísérleti tervektől eltekintve kisebb-
nagyobb mértékben mindig. Ezt a jelenséget multikollinearitásnak nevezik.

Többváltozós esetre (több paraméter esetére) ritkábban bár, de szokás használni a mátrix-
MSE-nek nevezett függvényt, ami – nevének megfelelően – a skaláris jellegű MSE
függvénnyel ellentétben mátrix, és tartalmazza a becsült paraméterek egymással való
összefüggését (kovariancia-mátrixát) is:

( )( ) ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −−=

T
EMtxMSE ββββ ˆˆ        (5.10)

Ebben a dolgozatban csak a skaláris MSE függvényt fogom használni.

5.3. Ridge regresszió

A rosszul kondicionált XX T  mátrix okozta problémák megoldására Hoerl és Kennard
(1970) torzított becslést javasolt, melyet ridge regressziónak neveztek el.

A módszer lényege, hogy a becslés formulájában az XX T  mátrix diagonális
elemeihez kis pozitív számot adnak:

( ) YXkIXX TT 1*ˆ −
+=β (5.11)

A képletben a becslés szokásos β̂  jelöléséhez képest (amellyel a továbbiakban a
legkisebb négyzetek módszere szerinti becslést fogom jelölni) *β̂ jelöli a ridge becslést.
Ez a következő függvény minimalizálását jelenti:

( ) ( ) minˆˆˆˆ)ˆ( ***** =+−−= βββββφ
TT

kXYXY (5.12)

A *β̂  a ridge becsléssel kapott paraméterek vektora, megkülönböztetendő a közönséges
legkisebb négyzetes becslések β̂  vektorától. A minimum helyének szükséges feltétele a
derivált zérus volta, ennek kifejezéséhez célszerű algebrai átalakításokat alkalmazni:

( ) ( ) ( ) ( ) minˆˆˆˆˆˆˆ ******* =++−−= βββββββφ TTTTT kXXYXXYYY (5.13)
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( ) 0ˆ2ˆ2ˆ
ˆ
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=++−−=
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∂ ββ
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βφ kXXYXXY TTT

(5.14)

Ebből az egyenletből YXXY TT −  figyelembe vételével *β̂ -ra az előbbi eredményt
kapjuk.

A MSE függvény kifejezése a következő:
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A kifejezés első tagja a *β̂  becslés kovariancia-mátrixának nyoma, ami k növelésével
csökken (k a nevezőben van), a második tag a torzítás négyzete, utóbbi k-val nő. Emiatt
az MSE függvénynek k szerint minimuma van. Hoerl és Kennard bizonyították, hogy
megfelelően kicsi k értékeknél

( ) ( )ββ ˆˆ * MSEMSE < (5.16)

vagyis a ridge becsléssel kapott paraméterek MSE függvénye kisebb a közönséges
legkisebb négyzetes becslésekénél, azaz valószínűleg (átlagosan, várható értékben)
közelebb vannak az igazi paraméter-értékekhez.

Látható a képletekből, hogy ha k értékét növeljük, a becsült paraméterek zérushoz
tartanak (ami használhatatlan), k=0-ra viszont a közönséges legkisebb négyzetes
becsléseket kapjuk.

Hoerl és Kennard eljárása szerint az XX T  mátrixnak korrelációs formájúnak kell lennie,
ami azt jelenti, hogy az eredeti adatokat transzformációnak kell alávetnünk. Az
irodalomban vita folyik arról, hogy ez a korrelációs forma előnyösebb-e, mint az eredeti
adatokra végzett feldolgozás, ezért dolgozatomban összehasonlítást teszek a két forma
között.

Jelölje az eredeti változó-értékeket X, a korrelációs formára átalakított értékeket ξ!
Először felírom a korrelációs formával a ridge-becslés összefüggéseit, majd
megmutatom, hogy az eredeti változókra visszatranszformálva milyen kifejezéseket
kaphatunk, végül ezeket hasonlítom össze (a számítási részben számolással is) a
közvetlenül az eredeti változókra végzett ridge regresszió képleteivel.

Induljunk ki a többváltozós lineáris modell egyenletéből, de most engedjük meg,
hogy konstans tag is legyen a modellben:

εββ ++= XY 0 (5.17)
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ahol β0  a konstans tag, vagyis minden i kísérleti pontban azonos érték, tehát egy n elemű
oszlopvektor (n·1).

Ahhoz, hogy változóink korrelációs formában legyenek, azokat centrálni és
skálázni kell. A centrálás azt jelenti, hogy minden változóból (a függő változóból és
mindegyik független változóból, vagyis X minden oszlopából) levonjuk annak átlagát. A
skálázás azt jelenti, hogy minden változót elosztunk annak szórásával. A függő változót
egyes szerzők nem skálázzák, ebben a dolgozatban sem fogom.

A centrálás egy A mátrixszal való szorzással valósul meg, ahol

B
n

IA 1
−= (5.18)

B olyan mátrix, amelyiknek minden eleme 1.
A skálázás úgy oldható meg, hogy az X mátrixot (illetve az AX szorzatot) jobbról

megszorozzuk egy D diagonális mátrix inverzével, ahol

( )AXXdiagD T=  vagy másképp írva ( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ == ≠ 0, )( jiijii

T
ii DAXXD

Ezekkel a korrelációs formában írt változók:
1−= AXDξ (5.19)

AY=η (5.20)

A modell a transzformált változókra:

δξγη += (5.21)

Ebben a modellben γ a paraméter-vektor, ezt kell becsülnünk a ridge-módszerrel:

( ) ηξξξγ TT kI 1*ˆ −
+= (5.22)

Nyilvánvalóan nem mindegy, hogy az XX T  mátrix diagonálisához adunk hozzá egy
konstanst, vagy ξξ T  diagonálisához, minthogy az egyik mátrix főátlójában lévő elemek
nem arányosak a másik mátrix főátlójának elemeivel. Emiatt a *γ̂  becsült paraméter-
vektorból nem kapható meg egy arányossági tényezővel való szorzással a *β̂  paraméter-
vektor.

Ha a *γ̂  becslésére szolgáló egyenletben a korrelációs formában adott ξ és η helyére
beírjuk azok eredeti, X ill Y mátrixszal adott kifejezését, az a következő alakot ölti:

( ) ( ) AYXkDAXXDAYXDkIAXDXD TTTT 121111* −−−−− +=+=γ (5.23)

A modell-egyenlet korrelációs formájába is beírva a megfelelő kifejezéseket:

δγ += −1AXDAY (5.24)

Ebből látható, hogy

γβ 1−= D (5.25)
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*γ̂ -ból β becslésére a következőt kapjuk (megkülönböztetésül **β̂ -gal jelölve a
korrelációs formából kapott becslést):

( ) YXAkDAXXD TT 12*1** ˆˆ −− +== γβ (5.26)

A 6.1. alfejezetben vizsgálni fogom, hogy a β becslésére szolgáló két formula (a
korrelációs alakon keresztül vagy közvetlen számítást előíró) illetőleg a velük kapott
becslés mennyiben különbözik. Az (5.26) képletből az MSE( **β̂ )-re következtetünk:

( ) ( )[ ]
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MSE E
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      (5.27)

A módszer alkalmazásához szükség van a k értékre. Azt kellene vennünk,
amelyikhez a MSE függvény minimuma tartozik, de hogy ezt megkapjuk, ismernünk
kellene azokat a β  paramétereket, amelyeket éppen becsülni akarunk. A
legáltalánosabban elfogadott módszer a k alkalmas értékének megválasztására az ún.
ridge trace megrajzolása és vizsgálata. A ridge trace a paraméterek ábrázolása k értéke
függvényében. Az esetek többségében a paraméterek a k=0-hoz tartozó (tehát a legkisebb
négyzetek módszerével becsült) értékükhöz képest k-val először hirtelen, majd lassabban
változnak, míg igen nagy k értékeknél zérushoz tartanak. A hirtelen változás csillapodása
helyét szokás választani.
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II. Saját munka

6. A ridge regressziós módszer használhatóságának vizsgálata szimulált
adatsorokon

Az irodalom megosztott a módszer használhatóságát illetően. A regressziós szakirodalom
[pl. Draper és Smith (1998) ill. Kuntner és munkatársai (1985)] szerint a módszer akkor
alkalmazható, ha a becsülendő paraméterek korlátosak, vagyis nem vehetnek föl
bármilyen értékeket. A természettudományokban és a műszaki tudományokban ill.
gyakorlatban használatos kauzális (ill. ilyen szándékkal épített és vizsgált) modelleknél
általában éppen ez a helyzet.

Dolgozatom célkitűzése termodinamikai modellek paramétereinek becslése és a
modellek alkalmasságának vizsgálata volt. E modellek fizikai képeken alapulnak, tehát a
becsülendő paramétereknek fizikai értelmük van. Amennyiben egy modell maga
viszonylag jól képes a valóság megközelítésére, teljesítőképessége azon múlik, mennyire
jól adjuk meg paramétereiket. A modell-paramétereket kísérleti bizonytalansággal terhelt
adatokból vagyunk kénytelenek becsülni, tehát szükségképpen pontatlanok, eltérnek az
igazi értékeiktől (még ha remélhetjük is, hogy vannak ilyenek). Mindent meg kell
tennünk, hogy a becsült paraméterek az igaziaktól minél kevésbé térjenek el, erre látszott
megfelelő módszernek a ridge regressziós becslés.

Minthogy a módszer megítélése nem egyértelmű, célul tűztem ki először a
módszer (a ridge regresszió) alkalmazhatóságának vizsgálatát előbb általánosságban,
majd a termodinamikai modellek paramétereinek becslésére is. Amikor egy
termodinamikai (vagy más fizikai, fiziko-kémiai, műszaki) modell teljesítőképességét
vizsgáljuk, nem tudjuk elkülöníteni a modell nem tökéletes volta miatti és a pontatlanul
becsült paraméterek miatti hibákat. Ezért indokoltnak láttam olyan vizsgálatokat,
amelyeknél a modellt jónak tekintjük, a paraméterek igazi értékét ismerjük, így állítjuk
elő a szimulált „kísérleti” adatokat, és csak a paraméterbecslés jóságát értékeljük. E
vizsgálatokról számolok be ebben a fejezetben, elsősorban lineáris modellekre, de
érintem a nemlineáris modellek esetét is.

Megvizsgáltam, hogy az irodalom által javasolt korrelációs formában való becslés
és az eredeti (nem-korrelációs) alak használata mekkora különbségeket eredményez
hasonló nagyságrendű modell-paraméterek esetén (6.1. alfejezet). Megfontolásokat
tettem és számításokat végeztem arra az esetre, ha a modell paraméterei nagyságrendileg
különböznek (6.2. alfejezet). Végül egy egyszerűbb nemlineáris modellel mutatok be
eredményeket (6.3. alfejezet).

6.1. Lineáris modell, azonos nagyságrendű paraméterek

A modell többváltozós lineáris modell, az 5.2. pontban bemutatott módon, és az ott
részletezett feltételezésekkel:

εβ += XY (5.4)

A független változókat szándékosan úgy vettem föl, hogy erősen multikollineárisak
legyenek, vagyis az egyes változók egymással korreláltak. Ezt úgy értem el, hogy a
független változókat a következő képlettel állítottam elő:
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ix  i=1..20, j=1..6 (6.1)

Az első index (i) a mérési pontra vonatkozik, a második (j) a változó sorszáma, tehát 6
független változót használtam, és 20 kísérleti pontot. Az 6.1. táblázat mutatja a felvett
„igazi” paraméter-értékeket.

β β1 β2 β3 β4 β5 β6
igazi paraméter-érték 0.500 1.000 2.000 1.900 3.100 2.000
legkisebb négyzetek
(k=0) 55.094 -93.619 73.324 -25.894 8.581 1.567

ridge becslés k=0.01 0.542 1.176 1.761 2.007 3.079 2.002

6.1. táblázat: a paraméterek igazi és becsült paraméterei

A számított „igazi” y értékekhez normális eloszlású, 0 várható értékű és σ=0.1 szórású
véletlen számokat adtam, így állt elő az 6.2. táblázatban megadott kísérleti adatsor.

i x1 x2 x3 x4 x5 x6 y ε
1 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.542 0.04184
2 1.5 1.837 2.250 2.756 3.375 4.134 31.231 0.17898
3 2 2.828 4.000 5.657 8.000 11.314 69.969 -0.03489
4 2.5 3.953 6.250 9.882 15.625 24.705 134.462 0.13515
5 3 5.196 9.000 15.588 27.000 46.765 231.572 0.02685
6 3.5 6.548 12.250 22.918 42.875 80.212 369.695 0.01744
7 4 8.000 16.000 32.000 64.000 128.000 557.142 -0.05782
8 4.5 9.546 20.250 42.957 91.125 193.305 803.024 0.01180
9 5 11.180 25.000 55.902 125.000 279.508 1116.613 0.20267
10 5.5 12.899 30.250 70.943 166.375 390.184 1507.118 0.04830
11 6 14.697 36.000 88.182 216.000 529.090 1984.882 -0.13974
12 6.5 16.572 42.250 107.717 274.625 700.159 2560.624 -0.01523
13 7 18.520 49.000 129.642 343.000 907.493 3244.562 -0.06319
14 7.5 20.540 56.250 154.047 421.875 1155.352 4047.755 -0.24049
15 8 22.627 64.000 181.019 512.000 1448.155 4982.113 0.03898
16 8.5 24.782 72.250 210.643 614.125 1790.467 6058.335 -0.13886
17 9 27.000 81.000 243.000 729.000 2187.000 7289.083 -0.01676
18 9.5 29.281 90.250 278.169 857.375 2642.607 8686.260 0.13053
19 10 31.623 100.000 316.228 1000.000 3162.278 10262.019 0.00769
20 10.5 34.024 110.250 357.251 1157.625 3751.134 12029.428 -0.02725

6.2. táblázat: a szimulált adatsor

A két becslés, amit össze akarunk hasonlítani (a második az irodalomban elterjedt,
korrelációs formán alapuló képlet):
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( ) YXkIXX TT 1*ˆ −
+=β (5.11)

( ) YXAkDAXXD TT 12*1** ˆˆ −− +== γβ (5.26)

A (5.26) korrelációs formával végzett becslésre a ridge trace az 6.1 ábra, a (5.11) nem-
korrelációs formával végzett becslésre az 6.2. ábra. Utóbbin a kis k értékekhez tartozó
tartományt (a k=0 nélkül) kinagyítva is bemutatom. Az 6.1. táblázat számszerűen is
mutatja a kapott becsléseket.

A MSE  (Mean Square Error) függvény értékét, amennyiben az igazi paraméterek
adottak, kiszámíthatjuk. A korrelációs formával végzett becslésre MSE értékét (5.15
képlet) k függvényében az 6.3. ábra mutatja, az eredeti formával végzett becslésre (5.27
képlet) az 6.4. ábra.
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6.1. ábra: Ridge trace a korrelációs formával
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6.2.a. ábra: Ridge trace a nem-korrelációs formával
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Scatterplot (Spreadsheet2 8v*50c)
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6.2.b. ábra: Ridge trace az eredeti formával
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6.3.ábra: MSE a korrelációs formával k függvényében
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6.4. ábra: MSE az eredeti formával k függvényében

A kapott becslések az igazi β értékekkel való összehasonlítás végett az 6.1. táblázatban
találhatók.
A ridge regresszió jobb eredményt szolgáltat, mint a legkisebb négyzetek módszere,
abban az értelemben, hogy a becslést jóságára jellemző MSE értékek a ridge regresszió
esetében lényegesen kisebbek, mint a legkisebb négyzetek módszerénél. A ridge trace
alkalmazásával a k-ra jól meghatározható a megválasztási tartomány, ahol a meredek
változás lecsillapodik, és itt a becsült paraméterek változása a k értékének változásával
nem jelentős. Az ábra alapján a választásom 0.02-0.03 lenne.
Mivel szimulált adatsorról van szó, az MSE függvény alapján megállapíthatjuk az
optimális k értéket (a ridge trace lépésközétől függő pontossággal), ez 0.04 környékén
van.
Össze is vethetjük a MSE függvény minimumához tartozó k értéket a ridge trace alapján
megválasztható k értékkel, nem túl távoli értékeket találtunk.

Az e számításokat tartalmazó cikkünkhöz hozzászólást kaptunk, amely kevesellte a
példában a mérési pontok számát. Ezért készítettünk egy másik példát is, a 20 helyett 40
kísérleti ponttal. Bár a vita-cikkeket (a hozzászólást sem) a folyóirat végül nem közölte,
az eredményt itt bemutatom, a következtetéseket a kísérleti pontok számának
kétszeresére növelése nem változtatta meg (6.5. és 6.6. ábra).
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6.5. ábra: MSE 40 adatra a korrelációs formával k függvényében
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6.6. ábra: MSE 40 adatra az eredeti formával k függvényében

Érdemes megjegyezni, hogy a 40 adat esetén sokkal kisebb k értéket kell használni, mint
20 adatra.

A szimulációs számítások eredményéből adódó egyik következtetés, hogy a ridge
regresszióval az igaziakhoz közelebbi paramétereket kaphatunk, mint a legkisebb
négyzetek módszerével, ez érvényes a korrelációs és a változókat az eredeti alakjukban
megőrző formában végrehajtott becslésre is. A másik következtetés, hogy a korrelációs
forma nem ad annyival jobb becsléseket a legkisebb négyzetek módszerénél, mint a nem-
korrelációs. Ennek magyarázata az, hogy ugyan a *γ̂  ridge becslés jobb a legkisebb
négyzetes γ̂  becslésnél, de a D mátrix elemeinek különbözősége miatt a *γ̂ -ból kapott

**β̂  nem lesz ugyanolyan mértékben (arányban) jobb a β̂  legkisebb négyzetes
becslésnél. Ezért az eredeti változókra célszerű a ridge regressziót végezni.

6.2. Lineáris modell, különböző nagyságrendű paraméterek

A gyakorlatban nem ritkák az olyan modellek, amelyekben a paraméterek
nagyságrendileg különböznek egymástól. Ilyenkor általában nem az a fontos számunkra,
hogy a becsült paraméterek egyformán minél közelebb legyenek az igazi értékükhöz,
hanem inkább a nagyságukhoz viszonyított relatív közelség. Definiáljuk ezért a relatív
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hibák MSRE (the mean square of relative errors) közepes négyzetösszegét, és használjuk
ezt MSE helyett.
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A legkisebb négyzetek módszerével kapott becslésre a következőképpen kapjuk meg a
kifejezést:

( ) ( )( ) ( ) ( )ββββββ ˆˆˆˆ 1111 −−−− =⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −−= MMSEMMMEMSRE

T
(6.3)

ahol M  diagonális mátrix, elemei a βj paraméter-értékek (j=1,..., p).
Az MSRE függvény a β̂  becsült paraméterekre ugyanaz, mint MSE β̂1−M -ra.
Hasonlóan a ridge becslésekre:

( ) ( )( ) ( ) ( )*11*1*1* ˆˆˆˆ ββββββ −−−− =⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −−= MMSEMMMEMSRE

T
(6.4)

Mindkét kifejezés az igazi β paraméterek ismeretében kiértékelhető.

A minimalizálandó függvény:

( ) ( ) ( ) ( ) minˆˆˆˆ)ˆ( *1*1*** =+−−= −− βββββφ MMkXYXY
TT

(6.5)

A gyakorlatban β  nem ismert, így az M mátrix sem. Sokszor azonban az igazi β
paraméterek nagyságrendjét ismerjük, és ezt használhatjuk a fenti célfüggvényben.
Legyen b β  előrejósolt paramétervektora, ennek birtokában az M mátrix közelítőleg
megadható:
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A ridge-becslés:

( ) ( )[ ] ( ) YMXkIMXMXM
TT ~~~~ˆ 1

*
−

+=β (6.7)

Az MSRE függvény analitikus kifejezése :

( )=*β̂MSRE

( ) ( )[ ] ( ) ( )( ) ( )[ ] +
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧ ++= −

−−
− 1

11
12 ~~~~~~~~ MMkIMXMXMXMXkIMXMXMMTrace

TTT
yσ



44

( ) ( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ] ( )=+++ −
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12 ~~~~~~ MkIMXMXMMMkIMXMXMk
TTT (6.8)

A szimulációnál ugyanazt az X mátrixot használtam, mint az előző példában, a számított
„igazi” y értékekhez normális eloszlású, 0 várható értékű és σ=1 szórású véletlen
számokat adtam. Az igazi β értékek az 6.3. táblázat szerintiek voltak.

β β1 β2 β3 β4 β5 β6

igazi 0.001 0.01 2 1000 1000 50
előrejósolt
(felvett)

0.005 0.1 2 9000 500 10

legkisebb
négyzetes
becslés

546.0 -946.3 715.3 722.0 1054.8 5.66

ridge becslés
skálázással,
k=0.0004 -0.00256 -0.6885 4.118 998.246 1000.551 49.94

6.3. táblázat: az igazi, előrejósolt és becsült paraméterek

A változók eredeti (nem-korrelációs) formájú feldolgozásával, skálázással kapott MSRE
(6.8 képlet szerint) profilt mutatja az 6.7. ábra.
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6.7. ábra: MSRE profil skálázással(OLS a legkisebb négyzetek módszerével kapott
értéket jelöli)

Ha a ridge regressziót a skálázás nélkül alkalmazzuk, MSRE-ben sokkal rosszabb
eredményeket kapunk, amint ezt az 6.8. ábra mutatja.
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6.8. ábra: MSRE profil skálázás nélkül (OLS a legkisebb négyzetek módszerével kapott
értéket jelöli)

Az 6.9. ábra a ridge trace két paraméterre a relatív skálázással, az 6.10. ábra ugyanez
skálázás nélkül.
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6.9. ábra: Ridge trace a relatív skálázással (OLS a legkisebb négyzetek módszerével
kapott értéket jelöli)
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6.10. ábra: Ridge trace skálázás nélkül (OLS a legkisebb négyzetek módszerével kapott
értéket jelöli)
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A relatív skálázás nélkül is igen sokat javít a becsült paramétereken a ridge regresszió a
legkisebb négyzetes becsléshez képest, de a becsült paraméter-értékek igen távol
maradnak az igaziaktól. A másik tanulság, hogy (mint az 6.3. táblázatban látható) az igazi
paraméter-értékek durva közelítése is elegendő a skálázás sikeres alkalmazásához.

6.3. Nemlineáris modell, szimulációs számítás

A nemlináris modellek becsült paraméterei rendszerint erősen korreláltak. Valkó és
Vajda (1989) szerint ezt súlyosbítja, hogy az ilyen modellek illesztéséhez szolgáló
kísérleti tervektől még kevésbé várható, hogy ortogonálisak legyenek, ezért a becslésen
mindenképpen sok múlik.

A nemlineáris regressziót általában numerikus szélsőérték-kereséssel végzik, ezért
a minimalizálandó függvényt kell ridge-regressziós alakban megfogalmazni:

( )[ ] minˆˆˆˆ **2* =+−∑ βββ
T

i
ii kYy (6.9)

A választott nemlineáris modell:
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3 2
exp exp (6.10)

Az igazi paraméterek értéke: 103210 ==== ββββ .
Az x1 és x2 független változók választott értékeit az 6.4. táblázat és az 6.11. ábra mutatja.

x1 x2
100 10
120 20
120 30
100 40
150 50
110 60
110 70
110 80
120 90
120 100
120 110
150 120
150 130
200 140
200 150
300 160
300 170
200 180
200 190
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6.4. táblázat: az x1 és x2 független változók választott értékei
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6.11. ábra: az x1 és x2 független változók választott értékei

A MSE függvény analitikus kifejezése a nemlineáris esetre nem áll rendelkezésre, ezért
csak szimulációval értékelhető ki.
A vizsgált exponenciális modellre 100 ismételt adatsort szimuláltam, σ=0.1 szórású
normális eloszlású véletlen számokat adva az igazi y értékekhez. Elvégeztem a
paraméterbecslést mind a 100 adatsorra különböző  k érték mellett. Az egy-egy k értékhez
kapott 100 becsült paramétervektorból átlagot és szórásnégyzetet számoltam, ezzel
becsülve az MSE számításához szükséges várható értéket és varianciát.
A j-edik becsült paraméterre a várható érték és variancia kifejezése:
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Az egyes becsült paraméterek becsült várható értékét (átlagát) ill. szórását mutatja az
6.12. és 6.13. ábra, az MSE függvény k-függését az 6.14. ábra.
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6.12. ábra: a becsült paraméterek becsült várható értéke k függvényében
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6.13. ábra: a becsült paraméterek szórása k függvényében
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6.14. ábra: MSE függvény k függvényében

Azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a nemlineáris modell paramétereinek becslését is
javítja a ridge regresszió.

Természetesen a konkrét exponenciális függvény-típus csak egy a nemlineáris
modellek óriási halmazából, és ennek a modellnek is csak egy bizonyos paraméter-
kombinációja esetén vizsgálja a példa a becsülhetőségét, tehát a javulás mértékére nem
vonhatunk le általános következtetést. Ahhoz azonban elég, hogy reményteljesnek ítéljük
a más (esetünkben termodinamikai) nemlineáris modellek paraméterei becslésére való
alkalmazást, ami munkám célja volt.
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7. A BvdW csoport-járulék-állapotegyenlet paramétereinek becslése a legkisebb
négyzetek módszerével és ridge regresszióval, az extrapolációs eredmények
jóságának összehasonlítása n-alkánokra

A modellek teljesítőképességének vizsgálatánál az igazi kérdés az extrapolációs képesség
vizsgálata. Esetünkben az extrapoláció azt jelenti, hogy olyan tulajdonságokat számítunk
ki, amelyekre vonatkozó kísérleti adatokat nem használtunk föl a modell paramétereinek
becsléséhez. Ezek lehetnek egészen más tulajdonságok (pl. más termodinamikai
változók), vagy pedig csak az amúgy fölhasznált változók értékei más tartományokban,
mint amilyenben az illesztéshez szolgáló adatok voltak. Mindkét típusra mutatok
példákat.

Az alkalmazott csoport-járulék-modell sajátossága, hogy az alkán-molekulákat
CH2 és CH3 csoportokból felépülőnek képzeli el.

7.1. Szimulációs vizsgálat

Hogy a meglehetősen bonyolult termodinamikai modellre (a BvdW csoport-járulék-
állapotegyenletre) megvizsgáljam a ridge regresszió sajátosságait, először szimulációs
vizsgálatot végeztem. Itt Farkas Istvánnal közös munkánk (I. Farkas és munkatársai
közlésre elfogadva) során becsült paramétereket ismertnek véve szimuláltam etán, n-
propán és n-bután tenzió-, forrponti folyadék- és gőzsűrűség-adatait a 7.1. táblázat
mutatta nyomás- és hőmérséklet-tartományban.

a „kísérleti”
pontok száma

P (kPa) T (K)

etán 12 10-3 - 3252 91 – 285
n-propán 10 4.65·10-3 - 3102 122 – 350
n-bután 15 6.47 - 2319 217 – 392

7.1. táblázat: etán, n-propán és n-bután szimulált tenzió-, forrponti folyadék- és
gőzsűrűség-adatainak nyomás- és hőmérséklet-tartománya

A 4. fejezetben ismertetett modellben az α  paramétert a következő képlet szerint
számoltam:
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ahol
ni  az i csoportok száma a molekulában,
di

∗  az i csoport (korong) relatív vastagsága ,
ri

∗  az i csoport (korong) relatív sugara.
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A becsülendő paraméterek: V 00 , ku 0 , 0U , 0H , 0C , *d  és *r  a  CH2 és a CH3

csoportra, összesen 14 paraméter. A paraméterek igazi (a szimulációnál használt) és a
relatív skálázáshoz feltételezett értékeit mutatja a 7.2. táblázat.
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CH3 csoport 0U 0H 0C V 00 ku 0 *d *r
β (igazi) -0.4173 -0.5653 7.7·10-5 1.66·10-5 98.909 0.1007 1.00
β0 (feltételezett) 0.40 0.5 7.0·10-5 1.6·10-5 100 0.1 1.0
k=0 -0.4477 -0.5741 -1.12·10-4 1.60·10-5 118 -0.285 0.905
k=0.001 -0.4363 -0.5677 -3.51·10-5 1.69·10-5 116 0.0113 0.018

CH2 csoport 0U 0H 0C V 00 ku 0 *d *r
β (igazi) -0.4559 -0.5284 -4.28·10-5 1.099·10-5 133.35 0.37033 1.0167
β0 (feltételezett) 0.4 0.5 4.0·10-5 1.0·10-5 100 0.3 1.0
k=0 -0.4027 -0.5517 -2.70·10-5 1.69·10-5 614 0.04 1.70
k=0.001 -0.4954 -0.6263 2.16·10-6 1.31·10-5 54.6 0.15 0.19

7.2. táblázat: a paraméterek igazi (a szimulációnál használt), a relatív skálázáshoz
feltételezett és a becsült értékei

A modellel (az igazi paraméterekkel) kiszámított „igazi” tenzió-, forrponti folyadék- és
gőzsűrűség-értékekhez 1% relatív szórású normális eloszlású véletlen hibát adtam, így
kaptam az illesztéshez felhasználandó szimulált „kísérleti” adatokat.
A paraméterbecslésre a következő ridge-kritériumot minimalizáltam:
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E kritérium használata feltételezi, hogy a mérések relatív hibájának szórása állandó, az
adatok generálásának megfelelően.

A ridge trace a két csoport egyenként 7 paraméterére a 7.1. ábrán látható.
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7.1. ábra: Ridge trace. A négyzetek a CH3 csoport, a háromszögek a CH2 csoport
paramétereire vonatkoznak

A ridge trace ábrák szerint k=0.001-nél már megszűnik a becsült paraméterek gyors
változása, ez tehát elfogadható érték. Ezen a környéken van az MSRE függvény
minimum-helye is (7.2. ábra), és ez a minimum meglehetősen lapos, tehát k választására
a becslés nem nagyon érzékeny.

A 7.2. táblázat mutatja a talált paraméter-értékeket a ridge regresszióval és a
legkisebb négyzetek módszerével is.
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7.2. ábra: MSRE k függvényében

Az MSRE érték változása nem nagyon meggyőző, semmiképpen nem nagyságrendi.
Ennek egy lehetséges magyarázata, hogy a modell 14 paraméterének becsléséhez
összesen 111337 =⋅  adat-pontot használtunk föl.

7.2. Alkánok tenziójának extrapolációja nagyobb szénatom-számokra

Az α  paraméterre itt egy egyszerűbb összefüggést használtam:

α = +e n dc* (7.3)

ahol nc a szén-atomszám a molekulában, e és d a modellnek az egész homológ sorhoz
(tehát nem a csoportokhoz) rendelhető paraméterei.
A kölcsönhatási energia hőmérsékletfüggésének C0 paraméterét zérusnak vettem.

A következő függvényt minimalizáltam, mivel csak tenzió-adatok (egyensúlyi
nyomás-hőmérséklet értékpárok) állnak rendelkezésre (a magasabb szénatomszámú
alkánokra sűrűség-adatok nem):

min
ˆˆ

2
0

2*2

=+⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ −
= ∑∑

p

j j

j
N

i i

ii k
P

PP
β
β

φ        (7.4)

A legkisebb négyzetek módszere (k=0) a következő célfüggvényt írja elő:
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A minimum keresése nem volt egyszerű feladat, mert nem bizonyítható, hogy a
függvénynek csak egyetlen minimuma van, másrészt a számított nyomás kifejezése az
állapotegyenletből tartalmazza a folyadék- és gőzsűrűség-értékeket, méghozzá a Boublík-
egyenlet miatt polinom-formában, és e polinom két (gőz- ill. folyadék-) gyökét is
numerikusan kell megkeresni és kiválasztani. Ezért akkor fogadtam csak el a
minimumkeresés eredményét egy-egy futtatásnál, ha több helyről (több kiindulási
paraméter-készletből) indítva ugyanarra az eredményre vezetett.

Az alkánok tenzió-adataiból (pentántól pentadekánig) a modell paramétereit a
legkisebb négyzetek módszerével becsülve azt tapasztaltam, hogy miközben a
célfüggvény a minimum felé tart, a becsülendő paraméterek értékei olyan tartományba
kerülnek, amelyek nem képesek nyomást számolni a használt adatsor legnagyobb
hőmérsékletén (bár ez még jóval a kritikus pont alatt van). Matematikailag ez azt jelenti,
hogy a célfüggvény egy olyan felület, amelynek a minimuma az értelmezési tartományon
kívül van, vagyis ennek a felületnek a fizikailag értelmezhető tartományban nincs
minimuma. Így ezzel a módszerrel nem lehetett paramétereket becsülni. A becslés
sikertelenségének oka a korreláltság a paraméterek számának nagysága miatt.

Hogy a becsülendő paraméterek számát csökkentsem, a CH3 csoport paramétereit
nagyobb adatbázisból becsülve rögzítettnek tekintettem (7.2. táblázatban levő β igazi
értékei), tehát csak a CH2 csoport paramétereit kellett becsülnöm, nevezetesen a V 00 ,

ku 0 , 0U , 0H  csoport-paramétereket, valamint az e és d paramétereket, összesen tehát 6
paramétert.

Háromféle számítást végeztem.
a.) a n-pentántól n-oktánig, a kritikus pontig (vagy annak közeléig) rendelkezésre álló

tenzió-adatok mindegyikét felhasználva becsültem a modell paramétereit, a legkisebb
négyzetek módszerével;

b.) a n-pentánra a kritikus pontig használtam az adatokat, a n-hexántól n-oktánig csak
mérsékelt nyomásig, a paramétereket szintén a legkisebb négyzetek módszerével
becsültem;

c.) a n-pentánra a kritikus pontig használtam az adatokat, a n-hexántól n-oktánig csak
mérsékelt nyomásig, a paramétereket ridge regresszióval becsültem.

A b.) és c.) esettel azt a valósághű helyzetet kívántam modellezni, amelyben a kísérleti
adatok a kisebb szénatomszámú szénhidrogénekre kritikus pontig, a nagyobb
szénatomszámúakra csak egy szűkebb tartományra állnak rendelkezésre.
Az adatok tartományainak áttekintését adja a 7.3. táblázat (N a kísérleti pontok száma),
magukat az adatokat a C. Függelék C.1a. és C.1b. táblázataként közlöm.

a b.) és c.) számításnál használt
adatok

a teljes adatbázis az a.) számításhoz

N P (kPa) T (K) N P (kPa) T (K)
n-pentán 10 2.506-2208 232-443 10 2.506-2208 232-443
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n-hexán 8 0.089-46.48 214-319 13 0.089-1802 214-473
n-heptán 7 0.013-11.7 215-312 13 0.013-1354 215-493
n-oktán 7 0.002-3.87 216-312 12 0.002-1279 216-523

7.3. táblázat: az a.), b.), c.) számításokban használt adatok tartománya

A 7.4. táblázat tartalmazza a b.) és c.) esetre a becsült paramétereket k különböző
értékeihez (a b.) eset a k=0), a φ minimalizálandó függvény értékeivel együtt. A 7.3. ábra
a ridge trace a b.) és c.) esetre. 7.5. táblázatban pedig az a.) eset becsült paraméterei
szerepelnek.
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7.3. ábra: Ridge trace a c.) esetre

k*104 0 2.5 5 7.5 10

(u0/k)CH2 233.964 270.696 294.456 304.7470 309.236

U0
CH2 -0.9379 -0.8657 -0.8271 -0.8045 -0.7876

H0
CH2 -1.2541 -1.1309 -1.0646 -1.0266 -0.9993

V00
CH2 2.5714⋅10-5 2.3705⋅10-5 2.2546⋅10-5 2.1813⋅10-5 2.1267⋅10-5
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e 0.06399 0.06128 0.0607 0.0612 0.0617

d 0.70589 0.71418 0.7204 0.7253 0.7291

φ 4.1989⋅10-4 5.7717⋅10-4 8.1964⋅10-4 10.575⋅10-4 13.082⋅10-4

7.4. táblázat: b.) és c.) esetre a becsült paramétereket k különböző értékeihez

Nem meglepő, hogy a φ minimalizálandó függvény k értékének növelésével egyre
nagyobb lesz. A ridge regresszióval nem az adatokhoz való illeszkedés javul, hanem a
becsült paraméterek lesznek várhatóan közelebb az (itt nem ismert) igazi paraméterekhez.
Ezt az MSE vagy MRSE függvény mérné, de kiszámításukhoz ismernünk kellene az igazi
paramétereket.

(u0/k)CH2 310.2316

U0
CH2 -0.8814

H0
CH2 -1.1480

V00
CH2  2.435*10-5

e  0.0584

d 0.7047

7.5. táblázat: becsült paraméterek az a.) esetre

Az a.), b.) és c.) módon becsült paramétereket használtam arra, hogy nagyobb
szénatomszámú alkánok (C20-ig) tenzióját jósoljam. A 7.4. ábra mutatja az eredményeket
(%-ban kifejezett mért és számított nyomás különbsége).
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7.4. ábra: a relatív nyomás-eltérések a három számítási módszerrel

Ha az a.) és a b.) esetet összevetjük, azt látjuk, hogy nem meglepő módon a szűkebb
tartományból becsült paraméterekkel a jóslás rosszabb, mint a szélesebb tartományon
alapuló számítás. Meglepő viszont, hogy a ridge regresszióval számolt c.) esetben a
szűkebb tartományból becsült adatokon alapuló jóslás még annál is jobb, mint amit az a.)
esetben a legkisebb négyzetek módszerével a szélesebb tartományból kaptunk.

7.3. n-oktán tenziójának extrapolációja nagyobb hőmérsékletre

Még egy extrapolációs lehetőséget vizsgáltam, a n-oktán nagyobb hőmérsékletű adataira
a fenti 7.2. pontban levő b.) és c.) esetek által becsült paraméterekkel. A 7.5. ábrán a
függőleges vonal jelzi azt a hőmérséklet-határt, ameddig a paraméterbecsléshez
felhasznált adatok terjedtek, a modellt felhasználtam a nagyobb hőmérsékletű adatok
jóslására.
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7.5. ábra: a n-oktán tenzió-adatainak extrapolációja

Meglepő lehet, hogy abban a tartományban, amelyből fölhasználtuk az adatokat a modell
paramétereinek becsléséhez, miért nem jobb az illeszkedés a ridge regresszióval. A ridge
regresszió nem a legjobb illeszkedésre, hanem az igazi paraméterek legjobb
megközelítésére törekszik. Ezt illusztrálja az a tény, hogy extrapolációban (magasabb
hőmérsékletekre, a függőleges vonal fölött) kisebb eltéréseket ad, mint a legkisebb
négyzetek módszerével végzett extrapoláció.

n-oktán Legkisebb négyzetek
módszere
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7.4. Sűrűség számítása tenzió-adatokra illesztett modellből

Az állapotegyenlet-modell nemcsak tenzió, hanem forrponti sűrűség (folyadék- és gőz-
sűrűség) leírására is alkalmas, ahogy ezt a 7.1. alfejezet szimulációs példájában is
felhasználtuk. Az is egyfajta extrapoláció, ha a tenzió-adatokra illesztett modellből a
sűrűséget számítjuk. Vannak is mért sűrűség-adatok az alkánokra n-nonánig.

A 4104 −⋅=k  paraméterű ridge regresszióval és a legkisebb négyzetek
módszerével kapott paraméter-készlettel számoltam ki az egyensúlyi folyadék- és gőz-
sűrűségeket. Az eredményeket (a mért és számított moláris térfogatok relatív eltérését)
mutatja a 7.6. ábra.
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7.6. ábra: relatív móltérfogat-eltérések (OLS a legkisebb négyzetek módszerét jelöli)

Az eltérések meglehetősen nagyok, de a ridge becsléssel kapott paraméterekkel az
extrapoláció valamivel jobb.
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8. Komplex elegy folytonos termodinamikai modellezésének előkészítése: az
állapotegyenlet paramétereinek becslése

A 7. fejezetben megmutattam, hogy a ridge regresszió alkalmazásával a csoport-járulék-
modell paraméterei jobban becsülhetők abban az értelemben, hogy a becsült paraméterek
közelebb lesznek az igaziakhoz. Ebben a fejezetben a módszert arra használom, hogy
paraméterbecslést végezzek a folytonos ill. folytonos-diszkrét elegy leírására szolgáló
csoport-járulék-modellre.

8.1. Diszkrét komponensek modellezése

A modellezés első lépése az elegy diszkrét komponenseinek leírása. Diszkrétnek itt
azokat a komponenseket tekintem, amelyek a homológ sorok első elemei, így nem
gyümölcsöző azt feltételezni, hogy a szén-atomszámot eggyel növelve termodinamikai
tulajdonságaik csak csekély mértékben változnak. Ilyenek itt a metán, etán, propán és
bután.

A fent sorolt szénhidrogéneken kivül a diszkrét komponensek közé tartoznak még
a széndioxid és a nitrogén, amelyek fontos szerepet játszanak a komplex elegyek
modellezésében. A paraméterbecslésükhöz szükség van a folytonos komponensek
paramétereire (9. fejezet), így ennek a két komponensnek a modellezését később
ismertetem.
A felhasznált adatokat részletesen a  C. Függelék C.2a-C.2d. táblázataiban adom meg, az
adatok számát és a mérési hőmérséklet- ill. nyomás-tartományokat tekinti át a 8.1.
táblázat.

Komponens Mérési pontok
száma

T [K] P [kPa]

Metán 16 136-185 518.9-3858
Etán 16 120-290 0.3544-3515

Propán 16 148-363 0.2176-3752
Bután 16 230-392 13.97-2168

8.1. táblázat: diszkrét szénhidrogén komponensek paraméterbecslésére használt adatok
tartománya

A kohéziós paraméter képlete a modellben (a hőmérsékletfüggést leíró harmadik tagot
nem alkalmaztam):

0
0 0

0 0

T T Ta U H
T T

−
= + (8.1)

Ebből az U0  és H0 becsülendő.
A tömör térfogat kifejezése:

30
00* /3exp1

6
2

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−−=

kT
kuCVV π (8.2)



63

Itt V00 és ku 0  becsülendő, C  a 0.12-vel egyenlő konstans.
Szükség van még a modellben az α paraméterre, ami a molekula alakjának

gömbtől való eltérését méri, tehát szintén a komponenshez rendelhető, így a csoport-
járulék-modellel ellentétben nem a csoportok tulajdonságaiból (d, r) számítjuk.

A paraméterbecsléshez először a következő (legkisebb négyzetek módszere
szerinti) célfüggvényt használtam:
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ahol V
iρ a gőzfázis, L

iρ  a folyadék sűrűsége.
Azt tapasztaltam, hogy a becslés során az α  paraméter 1-nél kisebb tartományba került,
akár felhasználjuk a sűrűség-adatokat a célfüggvényben, akár nem. A ridge regresszió
alkalmazásával ez a probléma sem változik. Az okozott nehézségeket elkerülendő,
feltételeztem, hogy α=1 és így 4 paramétert becsültem.

A becsült paramétereket a 8.2. táblázatban foglalom össze:

paraméterek metán etán propán bután
u0/k 35.1715 58.2051 97.0991 122.8673
U0 -0.4328 -1.1939 -2.1330 -3.3406
H0 -0.6174 -1.6166 -2.8342 -4.3361
V00 2.4317·10-5 3.5818·10-5 4.7011·10-5 5.9623·10-5

8.2. táblázat: diszkrét szénhidrogén komponensek becsült paraméterei

A metán nagy mól-százalékban fordul elő az olajban, illetve a földgázban. A
komplex elegyek egyensúlyi számításait mindig messze a metán kritikus hőmérséklete
(190.55 K) fölött végezzük, tehát a metán szuperkritikus viselkedésének leírása igen
fontos. A metán 8.2. táblázatbeli paramétereinek alkalmasságát metán-bután és metán-
propán elegy egyensúlyának számításával ellenőriztem, két-két izoterm adatsorra. Az
átlagos relatív eltéréseket a 8.3. és 8.4. táblázat mutatja.

T(K) mérési pontok száma ΔP% Δy
310.93 8 31.13 0.052
377.59 5 21.23 0.055

8.3. táblázat: metán-bután elegy egyensúlyi számításának eredménye

T(K) mérési pontok száma ΔP% Δy
294.26 10 18.77 0.02
344.26 10 10.51 0.026

8.4. táblázat: metán-propán elegy egyensúlyi számításának eredménye
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 Azt kell megállapítanunk, hogy az eltérések túlságosan nagyok, tehát a metán 8.2.
táblázatbeli paraméterei nem alkalmasak fázisegyensúlyi számításokra a metán kritikus
hőmérséklete fölött. Ezért a metán paramétereinek becslését javítani kellett.
Hasonló módon megvizsgáltam az etán paramétereinek jóságát a szuperkritikus
tartományban, az eredmény kielégítő volt.

A metán paramétereinek javítása biner elegyek adatainak felhasználásával

Először ridge regresszióval próbáltam javítani a metán paramétereit, de az így kapott
paraméterek nem adnak jobb eredményeket a metán szuperkritikus tartományában.
Abból a tapasztalatból indultam ki, hogy a metán szubkritikus viselkedésének leírása
megfelelő volt, csak az elegyekben tapasztalható, a metán szempontjából szuperkritikus
körülményekkel van baj. Ezért a metán paramétereit elegy-adatokat is felhasználva
próbáltam javítani.

A kibővített adatsorból is csak a metán paramétereit becsültem újra, és még
csökkentettem is a paraméterek számát, hogy korreláltságukat enyhítsem: az ku 0

értékét zérusnak vettem. A következő eltérés-négyzetösszeget minimalizáltam:
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Az ilyen módon javított paraméterekkel ellenőrzésképpen kiszámítottam a metán
tenzióját, és a 8.1. ábrán bemutatott eltérés-függvényt kaptam.
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8.1. ábra: a metán tenziójának relatív eltérése a biner elegyek adatainak felhasználásával
kapott paraméterekkel számítva

Az ábrából azt a következtetést vontam le, hogy a biner elegyet jól leíró paraméterek nem
írják jól a metán nyomását. Ez arra utal, hogy a biner elegyek leírásának javulása csak a
tiszta anyag (metán) nyomásáé rovására megy és fordítva. Mivel a metán kritikus pont
alatti tartományának leírása nem fontos a komplex elegyek számításaiban, így a metán
nyomásadatait kihagyva becsültem a paramétereket, a következő célfüggvény
minimalizálásával:
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A becsült paramétereket a 8.5. táblázatban adom meg.

paraméterek metán
U0 -0.5146
H0 -0.5799
V00 2.9141·10-5

u0/k 0

8.5. táblázat: metán becsült (javított) paraméterei
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Ezekkel a paraméterekkel (a többi komponens paramétereit a 8.2. táblázatból véve)
számoltam metán-propán illetve metán-bután elegyek egyensúlyát, az átlagos eltéréseket
a 8.6. és 8.7. táblázat tartalmazza.

T(K) mérési pontok száma ΔP% Δy
294.26 10 3.29 0.006
344.26 10 2.81 0.011

8.6. táblázat: metán-propán elegy egyensúlyi számításának eredménye

T(K) mérési pontok száma ΔP% Δy
310.93 8 7.66 0.016
377.59 5 2.99 0.043

8.7. táblázat: metán-bután elegy egyensúlyi számításának eredménye

Ezeket az eltéréseket már megengedhetőnek tartottam a további számításokhoz.

8.2. Az alifás alkánok homológ sorának csoport modellje

A homológ sorba nem vettem bele azokat a komponenseket, amelyeket a 8.1.
pontban diszkrét komponensként kezeltem: metán, etán, propán, bután.

A 7.2. alfejezetben bemutatott három számítási mód éppen az alifás alkánok
homológ soránál rendelkezésre álló kísérleti adatok helyzetét modellezte: csak néhány
vegyületre van a kritikus pontig adat (pentántól oktánig), a többiekre (ejkozánig) csak
kevés adat található. Mivel a 7.2. alfejezetben bemutatott számítások szerint a ridge
regresszió a legkisebb négyzetek módszerénél sokkal jobb eredményeket adott mind a
nagyobb szénatom-számú molekulákra, mind a magasabb hőmérsékletre való
extrapoláció szempontjából, így a ridge regressziót alkalmaztam a paraméterek
becslésére.

A csoportjárulék-modell szerint építkezve az alifás alkánok családjába tartozó
komponenseket először metil (CH3) és metilén (CH2) csoportokból építettem fel. Így az n
szénatom-számú telített szénhidrogén paraméterei a következő módon fejezhetők a metil
és metilén csoportéiból:

( ) ( ) ( )
3 3 2 2

0.5 0.52 , 2 ( 2)p CH CH CH CHa T n Q u T n Q u T= + −
(8.6)

( ) ( ) ( )23

* * *, 2 ( 2) CHCHPV T n V T n V T= + −
(8.7)

( )
0

0 0
0 0i i i

T T Tu T U H
T T

−
= +

(8.8)



67

30
* 00 3 /2 1 0.12exp

6
i

i i
u kV V
kT

π ⎡ ⎤⎛ ⎞
= − −⎢ ⎥⎜ ⎟

⎝ ⎠⎣ ⎦
(8.9)

( )n en dα = + (8.10)

ahol
az i index jelöli az i típusú csoportot, ez itt metil (CH3) és metilén (CH2) lehet,

Qi  az i típusú csoport van der Waals felülete, számértékeit az egyes csoportokra

Bondi [Bondi(1968)] könyvéből vehetjük,

a P  index a paraffinokra utal,
00

iV , kui
0 , 0

iU , 0
iH  az i típusú csoport becsülendő paraméterei,

e, d az α  paramétert megadó függvény becsülendő együtthatói.

A becslési kritérium:
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ahol l a mérési pont indexe (l=1,…,N).

A becsült e és d paraméterekből (k=10-4) a különböző szénatom-számú molekulákra
számolt α értékeket mutatja a 8.8. táblázat (a becslésre használt adatok tartományát a  C.
Függelék C.3. táblázatában közöltem).
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szénatom-szám α
5 0.9027
6 0.9590
7 1.0153
8 1.0716

8.8. táblázat: a becsült α értékek

A táblázat szerint a pentánra és a hexánra fizikailag értelmetlen, egynél kisebb értékű α
paraméter adódik, tehát ez a modellezési mód nem fogadható el.

Megpróbáltam másképpen felépíteni az alifás alkán családot, tekintetbe véve,
hogy a kisebb szénatom-számoknál tapasztalható a probléma: a pentán-molekulát egy
csoportként kezelem. Így a többi alifás molekula egy pentán-csoportból (vagy amil-
csoportból) és megfelelő számú metilén-csoportból áll. Például a hexán molekulája egy
pentán- és egy metilén-csoportot, a heptáné pedig egy pentánt és két metilént tartalmaz.
Ebben a felépítésben az n szénatom-számú alkán paramétereinek kifejezése:

( ) ( ) ( )
5 12 5 12 2 2

0.5 0.52 , ( 5)p C H C H CH CHa T n Q u T n Q u T= + −
(8.11)

( ) ( ) ( )
5 12 2

* * *, ( 5)
C H CHPV T n V T n V T= + −

(8.12)

( )
0

0 0
0 0i i i

T T Tu T U H
T T

−
= + (8.13)

A modell paramétereit a 8.1. táblázatban áttekintett adatbázisból becsültem 4102 −⋅=k
választással, a becsült paramétereket a 8.9. táblázatban foglaltam össze.

Csoport C5H12 CH2

U0 -0.4512 -0.4452
H0 -0.5647 -0.5307
u0/k 172.525 531.064
V00 6.976·10-5 1.160·10-5

e 0.0663
d 0.7967

8.9. táblázat: a pentán és a metilén-csoport becsült paraméterei

A pentán+metilén csoport-építkezéssel becsült e és d paraméterekből különböző
szénatom-számú molekulákra számolt α értékeket mutatja a 8.10. táblázat.
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szénatom-szám α
5 1.1280
6 1.1943
7 1.2606
8 1.3268

8.10. táblázat: a pentán és metilén csoport-építkezéssel becsült α értékek

Ezzel az új molekula-felépítéssel a számított α értékek elfogadhatók, mindegyik nagyobb
1-nél.

Az  első csoportjárulék-modellben, amikor metil- és metilén-csoportokból építettem fel a
homológ sort, a becslésnél a metil-csoport nagyon jelentéktelen súllyal szerepelt a
metilén-csoporthoz képest (mivel minden használt paraffin molekulában csak két metil
csoport van, de legalább 3 metilént tartalmaz, az ejkozán-molekulában már 18 metilén
csoport van), így a metil csoport becsült paraméterei nagyon rosszak is lehetnek (nagyon
messze is lehetnek az igazi értékeitől). Minél nagyobb arányban van a metilén csoport
egy molekulában, annál kevesebb információt tartalmaz a metil-csoportra. Ez
magyarázata lehet annak, hogy pentánra és hexánra fizikailag értelmetlen becsült α-t is
kaptam, mivel ebben a két vegyületben a metil csoport aránya a legnagyobb a paraffin
családhoz tartozó alifások között. A pentán-csoport bevezetésével az előző probléma
megszűnt.

8.3. Az aromás homológ sor csoport-járulék-modellje

Az aromás vegyületeket több csoportból szokták felépíteni (aromás CH2- és -CH,
alifás -CH2 és CH3. A csoportok száma nemcsak növeli a becsülendő paraméterek
számát, így a becslési időt és paraméterek korreláltságát, hanem nagyon bonyolítja a
folytonos termodinamika felépítését is. Azért nehézkesebb a legalább három csoportból
építkező modellben a folytonos termodinamika felépítése, mint olyan modellben,
amelyben csak két csoport szerepel, mert az előző esetben a V* és az attrakciós tag nem
lineáris függvénye a szénatom-számnak (vagy molekulatömegnek)az egész vizsgált
tartományban. Ez azért okoz problémát, mert ilyenkor a V* és az attrakciós tag vagy
szakaszonként lineáris vagy csak bonyolultabb összefüggéssel fejezhető ki a szénatom-
szám ill. molekulatömeg szerint, és a folytonos elegy termodinamikai tulajdonságainak
számításánál végzendő integrálásokat is csak nagyon bonyolultan vagy sokkal több
kvadratúra-ponttal lehet elvégezni.

Emiatt és a paraffin-család paramétereinek becslésénél szerzett tapasztalatok
alapján, bizonyos egyszerűsítések mellett csak két csoportból építettem fel a homológ
sort: benzol és metilén csoportból. Így egy n szénatom-számú aromás vegyületre az
attrakciós és V* tagokat a következő módon lehet kifejezni:
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( ) ( ) ( )
6 6 26 6 2

0.5 0.52 , ( 6)
C H CHA C H CHa T n Q u T n Q u T= + −

(8.14)

( ) ( ) ( )
6 6 2

* * *, ( 6)
C H CHAV T n V T n V T= + −

(8.15)

Ezekkel az egyszerűsítésekkel a modellnek csoportonként 4 (vagyis összesen 8) és
komponensenként még 2 paramétere van. A paramétereket C22-ig becsültem ridge
regresszióval (a becslésre használt adatok tartományát a  C. Függelék C.4. táblázatában
közöltem).

A 8.11. táblázat mutatja a különböző k értékekkel az egyes komponensekre kapott
számított α értékeket.

szén-
atomszám

becsült α különböző k értékeknél

10-4 2·10-4 3·10-4 4·10-4

6 0.9286 0.9658 0.9935 1.0158
7 0.9825 1.0238 1.0542 1.0785
8 1.0364 1.0819 1.1150 1.1412
9 1.0903 1.1399 1.1757 1.2040
10 1.1442 1.1980 1.2364 1.2667
12 1.2520 1.3141 1.3578 1.3922
15 1.4138 1.4883 1.5400 1.5804
17 1.5216 1.6044 1.6614 1.7059
19 1.6294 1.7206 1.7828 1.8314
22 1.7912 1.8948 1.9650 2.0196

8.11. táblázat: különböző k értékekkel az egyes komponensekre számított α értékeket.

Látszik, hogy benzol esetében kis k értékeknél (így a legkisebb négyzetek módszerével is,
ha van minimum), egynél kisebb, fizikailag értelmetlen α-t kapunk, a ridge regresszió
javítja az α paramétert és k= 4·10-4-nél már fizikailag értelmes, egynél nagyobb alfákat
kapunk. A paraméterek k szerinti változását megvizsgálva a k=0.0004-nél kapott
paramétereket tartom megfelelőnek.

A 8.12. táblázatban adom meg a kapott ridge-becsléseket.

Csoport C6H6 CH2
U0 -0.8268 -0.3251
H0 -0.9483 -0.3952
u0/k 462.054 154.475
V00 5.4749·10-5 1.0080·10-5

e 0.06274
d 0.63939

8.12. táblázat: az aromás sor becsült paraméterei
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A becslés sikerességét a számított és a mért nyomások átlagos relatív eltérésével
jellemzem, a 8.13. táblázat szerint. A számított nyomás-értékek félig extrapolációs
természetűek abban az értelemben, hogy csoport-járulék-modell becsült paramétereiből
készültek, de ugyanazokra a vegyületekre illesztettem őket, amelyekre az illeszkedést
vizsgáljuk. Teljes illesztés lenne a helyzet akkor, ha vegyület-paramétereket használnánk,
nem csoport-paramétereket. Teljes extrapoláció akkor lenne, ha az extrapoláció
jóságának vizsgálatához más vegyületeket használnánk, mint a paraméterek becsléséhez.

 Ha illeszkedési hibaként értékeljük az eltéréseket, figyelembe kell vennünk, hogy
a ridge regresszió nem a legjobb illeszkedést célozza, hanem az igazi paraméterek jobb
megközelítését. Ez azt jelenti, hogy a tapasztaltnál jobb illeszkedést is el lehetne érni, de
nem akarunk, mert az a becsült paraméterek bizonytalanságát növelné.

szénatom-szám ΔP%
6 2.39
7 4.08
8 1.66
9 3.84
10 1.58
12 1.32
15 2.02
17 1.46
19 0.78
22 1.66

8.13. táblázat: az aromás szénhidrogének mért és számított nyomásainak átlagos relatív
eltérései

Az illeszkedést jónak minősítem.

8.4. A nafténes (aliciklusos) homológ sor csoport-modellje

Az aromás vegyületeknél alkalmazott módszerrel analóg megközelítéssel a naftén
családot ciklohexán és metilén csoportokból építettem föl. C22-ig becsültem a modell
paramétereit ridge regresszióval (a becslésre használt adatok tartományát a C. Függelék
C.5. táblázatában közöltem).

A becslés elfogadhatatlanul kis értékű, fizikailag értelmetlen α paramétereket ad,
amint ezt a 8.14. táblázat mutatja.
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szénatom-szám α (k=10^-4)
6 0.375651
7 0.441733
8 0.507815
9 0.573896
10 0.639978
12 0.772142
14 0.904305
16 1.036469
19 1.234714
22 1.432959

8.14. táblázat: a nafténes homológ sor becsült α értékei metil-ciklohexán adatait is
használva

A rossz eredmények okát keresve feltételeztem, hogy valamelyik naftén komponens
adatai nem illeszkednek a többiekéihez. Ezért a naftén vegyületek atmoszférikus
forrpontját összefoglaltam a 8.15. táblázatban és ábrázoltam a 8.2. és 8.3. ábrán a
szénatom-szám függvényében.

n tfp 0C
(P=1.01325 bar)

6 80.779
7 100.940
8 131.82
9 156.715
10 180.94
11 204
12 224.7
13 244.9
14 263.8
15 281.5
16 297.62
17 313.1
18 327.7
19 341.5
20 354
21 367
22 379

8.15. táblázat: a naftén vegyületek atmoszférikus forrpontja
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8.2. ábra: a naftén vegyületek atmoszférikus forrpontja a szénatom-szám függvényében

A 7-es szénatom-számnál a görbe nem sima, nézzük meg ezt a részt kinagyítva!
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8.3. ábra: a naftén vegyületek atmoszférikus forráspontja a szénatom-szám
függvényében, C11-ig kinagyítva

Látható, hogy a metil-ciklohexán forráspontja nem illeszkedik a sorba. A kiugró
vagy rendellenesen viselkedő adat eltorzítja a becsült paramétereket. Minthogy
paraméterbecslés a célom, nem a tenzió-adatok lehető legjobb illesztése, célszerűnek
tartottam a metil-ciklohexánt kihagyni a paraméterbecslésre szolgáló adatbázisból.

Ellenőrzés céljából a metil-ciklohexán tenzió-adatait más forrásból [Vargaftyik,
1972] is vettem és összehasonlítottam a fenti becslésre használt adataival. A 8.4. ábra azt
mutatja, hogy a két különböző forrásból vett adatok megegyeznek egymással.
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8.4. ábra: Metil-ciklohexán tenzió-adatai a hőmérséklet függvényében két különböző
forrásból (p1: TRC, p2: Vargaftyik, 1972).

Így a metil-ciklohexán adatait kihagyva a 8.16. táblázatban megadott becsült
paramétereket (k=10-4) és a 8.17. táblázatban látható számított α  értékeket kaptam.

Csoport C6H12 CH2
U0 -0.3699 -0.5590
H0 -0.4167 -0.6948
u0/k 212.663 283.265
V00 4.3015·10-5 1.4198·10-5

e 0.0710
d 0.7284

8.16. táblázat: a nafténes homológ sor becsült paraméterei metil-ciklohexán
kihagyásával

T(K)
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α

szénatom-szám
legkisebb négyzetek
módszere

ridge regresszió
(k=10-4)

6 0.7590 1.1543
8 0.8549 1.2962
9 0.9028 1.3671
10 0.9507 1.4381

8.17. táblázat: a nafténes homológ sor becsült α értékei a metil-ciklohexán kihagyásával

Itt érdekes azt is megjegyezni, hogy a legkisebb négyzetek módszerével (vagyis a legjobb
illeszkedésre törekedve) az α paraméterekre fizikailag értelmezhetetlen értékeket kapunk,
a ridge-regressziónál ez nincs így.

8.5. A paraméterbecslés javítása

8.5.1. Az alkánok paraméterbecslésének javítása biner elegyek adatainak
felhasználásával

Az alkánok családjára a 8.2. alfejezetben pentán+metilén csoport-építkezéssel és
ridge regresszióval becsült paraméterekkel ill. a 8.1. alfejezetben a kisebb szénatom-
számú diszkrét szénhidrogén-komponensekre (metán, etán, propán, bután) becsült
paraméterekkel ellenőriztem, hogy a modell mennyire képes az alkán-alkán elegyek
fázisegyensúlyának leírására. A 8.18. – 8.20. táblázatok a pentán-hexán, a hexán-oktán és
az etán-hexán elegy fázisegyensúlyi számítási eredményeit, a mért és számított nyomás
különbségét mutatják.

Megjegyzem, hogy itt olyan elegyekről van szó, amelyek adatait nem használtunk
fel a paraméterek becsléséhez.

Mérési
pont

Pmért
(Pa)

Xmért Ymért Pszám
(Pa)

ΔP%

1 25231 0.1134 0.2876 25583 1.3936
2 28978 0.1953 0.4355 29409 1.4871
3 31424 0.2483 0.5131 31891 1.4867
4 33651 0.2972 0.5745 34185 1.5883
5 38370 0.3984 0.6802 38946 1.5001
6 51542 0.6681 0.8697 51706 0.3178
7 58249 0.8014 0.9318 58051 -0.3402
8 63301 0.9002 0.9688 62770 -0.8388
9 68326 0.9999 0.9999 67547 -1.1404

8.18. táblázat: pentán-hexán elegy fázisegyensúlya 298.15 K hőmérsékleten
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Mérési
pont

Tmért
(K)

Xmért Ymért Pszám
(Pa)

ΔP%

1 397.30 0.0000 0.0000 98075 -3.2074
2 388.20 0.1284 0.3594 109362 7.9321
3 378.90 0.2489 0.5836 111020 9.5678
4 370.20 0.3623 0.7278 107867 6.4561
5 365.30 0.4691 0.8226 111478 10.0205
6 360.10 0.5700 0.8861 110756 9.3077
7 355.60 0.6654 0.9291 109569 8.1365
8 351.40 0.7557 0.9583 107265 5.8625
9 347.90 0.8413 0.9780 105577 4.1962
10 344.60 0.9227 0.9913 103258 1.9074
11 341.80 1.0000 1.0000 101494 0.1666

8.19. táblázat: hexán-oktán elegy fázisegyensúlya 101325 Pa nyomáson

Mérési
pont

Pmért
(Pa)

Xmért Ymért Pszám
(Pa)

ΔP%

1 93800 0.0000 0.0000 92013 -1.905
2 172400 0.0260 0.4860 266978 54.859
3 344700 0.0730 0.7580 587364 70.398
4 517100 0.1130 0.8420 864079 67.100
5 689500 0.1500 0.8810 1123244 62.907
6 1034200 0.2150 0.9180 1585690 53.325
7 1378900 0.2710 0.9360 1991074 44.395
8 2068400 0.3650 0.9530 2685091 29.814
9 2757900 0.4430 0.9620 3273037 18.678
10 3447300 0.5150 0.9680 3825002 10.956
11 4136800 0.5860 0.9720 4378021 5.831
12 4826300 0.6580 0.9740 4948373 2.529
13 5515800 0.7350 0.9750 5570929 0.999
14 6205200 0.8290 0.9700 6352996 2.381

8.20. táblázat: etán-hexán elegy fázisegyensúlya 338.71 K hőmérsékleten

Az eredményekből azt szűrhetjük le, hogy azokra a biner elegyekre, amelyek
mindkét komponensét a csoport-modellel írjuk le (pentán, hexán, oktán), a leírás
viszonylag jó, bár romlik a két komponens közötti szénatom-szám-különbség
növekedésével. Így például a pentán-hexán elegye egyensúlyi nyomását nagyon
pontosan, a hexán-oktánét egy kicsit rosszabbul becsüli a modell. Az olyan elegyek
leírása, amelyeknél az egyik komponens diszkrét molekulaként kezelendő (metán, etán,
propán, bután), kevésbé sikeres.
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A számításoknál azt tapasztaltam, hogy a modell a tiszta komponensek forrponti
nyomását jól visszaadja, akár a nagyobb szénatom-számú, folytonos családhoz tartozó,
akár a kisebb molekulatömegű diszkrét komponensekről van szó. Az olyan molekulák
elegyének egyensúlyi viszonyait, amelyek mérete között elég nagy a különbség, a modell
az előbbiek (8.1 és 8.2. alfejezet) szerinti becsült paraméterekkel nem képes megfelelő
pontossággal visszaadni.

Ebből arra lehet következtetni, hogy az elegyeknél az elegyítési szabályok nem
megfelelőek. Az állapotegyenletek összefüggéseinek elegyekre való levezetésénél
figyelembe nem vett hatások nem hanyagolhatók el abban az esetben, ha a molekulák
méretei jelentősen különböznek. A modellnek ezt a gyengeségét kölcsönhatási együttható
(kij ) bevezetésével szokás kompenzálni, ez a kölcsönhatási együttható a biner
fázisegyensúlyi adatokból becsülhető. A kölcsönhatási együttható bevezetése nemcsak
azáltal okoz nehézséget, hogy növeli a paraméterek számát, hanem a folytonos
termodinamikai modell felépítését is igen megnehezíti, mivel utóbbihoz szükség lenne
arra, hogy ez az együttható a szénhidrogének molekulatömegének függvényeként leírható
legyen. E megfontolások miatt nem ezt az utat választottam, elkerültem az empirikus
kölcsönhatási együttható bevezetését.

A számítási tapasztalatok szerint a modell jellegzetessége, hogy a tiszta
komponensek nyomását túlzottan nagy pontossággal írja le (általában 1% alatti hibával),
miközben a becsült paraméterek korreláltak, vagyis több különböző paraméter-
kombinációval ugyanolyan jó leírás érhető el. Ez a két sajátosság lehetővé teszi, hogy a
paraméterbecslésnél a tiszta komponensek tenzió-adatain kívül más számunkra hasznos
adatokra is illeszthetők legyenek a modell paraméterei úgy, hogy a modell nyomást leíró
pontossága megmaradjon. Ilyen “hasznos” termodinamikai adatoknak a biner elegyek
fázisegyensúlyi adatait választottam. Így a paraméterbecslésre nemcsak a tiszta
komponensek P-T adatait használtam, hanem néhány biner elegyéit is, de a becsült
paraméterek nem elegy-paraméterek, hanem a csoport-paraméterek javított változatai, és
a többi biner elegyre extrapolációt végzünk.

A paraffin-család paramétereit úgy becsültem, hogy a nyomáson kívül a CH4-
C5H12, CH4-C7H16, CH4-C10H22, C2H6-C5H12, C2H6-C7H16, C2H6-C10H22  biner elegyek
nyomás- és összetétel adatait is használtam (a biner elegyek adatait a C. Függelék C.6a.
és C.6b. táblázatában közöltem). Ezzel még a paraméterek közötti korreláltság is
csökkent, mivel a paraméterek együttesének több “követelményt” kell teljesítenie, ezért a
becslést a legkisebb négyzetek módszerével végeztem. Számítási tapasztalataim szerint,
amennyiben csak a kisebb forráspontú elegyeket használom a paraméterek becslésére, a
becsült paraméterekkel számított eredmények nagyobb hőmérsékleten rosszak lesznek. A
becsült paraméterek a következők:



79

Csoport C5H12 CH2
U0 -0.4748 -0.6307
H0 -0.5979 -0.7712
u0/k 147.627 434.405
V00 7.1887·10-5 1.5959·10-5

e 0.067661
d 0.884491

8.21. táblázat: alifás homológ sor biner adatok felhasználásával becsült csoport
paraméterei

8.5.2. Aromás és aliciklusos komponensek

Az alkánokhoz hasonlóan az aromás és aliciklusos komponensek családjára a 8.3.
illetve 8.4. alfejezetben benzol illetve ciklohexán +metilén csoport-építkezéssel becsült
paraméterekkel és a 8.1. alfejezetben a kisebb szénatom-számú diszkrét szénhidrogén-
komponensekre (metán, etán) becsült paraméterekkel végeztem el néhány alkán-aromás
illetve alkán-aliciklusos elegy fázisegyensúlyának számítását. Az eredmények (8.22.,
8.23, 8.24 illetve 8.25. táblázatokban) alapján az látható, hogy miközben a paraméterek
jól becsülik a tiszta komponensek (Xmért =0) tenzióját, az elegyét nagyon rosszul
számolják ( kivéve az etán-benzol elegy egyensúlyi nyomását 7.92 átlagos hibával
számolják). Így  becsült paraméterek nem alkalmasak a fázisegyensúlyok leírására.

Mérési
pont

Pmért
(Pa)

Xmért Ymért Pszám
(Pa)

ΔP%

1   64000 0.0000 0.0000    61861 -3.342
2  689500 0.0140 0.9250  1004897 45.742
 3 1034200 0.0220 0.9470  1548073 49.688
 4 1378900 0.0300 0.9570  2094547 51.899
 5 2757900 0.0600 0.9770  4175762 51.410
 6 4136800 0.0900 0.9800  6314110 52.632
 7 5515800 0.1180 0.9800  8370282 51.751
 8 6894700 0.1460 0.9770 10494087 52.205
 9 10342000 0.2130 0.9740 15906759 53.807
10 13789400 0.2780 0.9690 21677009 57.200
11 17236700 0.3400 0.9630 27651294 60.421
12 20684100 0.4000 0.9560 33733515 63.089

8.22. táblázat: metán-benzol elegy fázisegyensúlya  338.71 K hőmérsékleten
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Mérési
pont

Pmért
(Pa)

Xmért Ymért Pszám
(Pa)

ΔP%

1   12750 0.0000 0.0000    12232 -4.06
 2  775900 0.1201 0.9801   850593 9.62
 3 1349000 0.2202 0.9876 1456431 7.96
 4 2038200 0.3747 0.9910 2225619 9.19
 5 2524300 0.5355 0.9920 2827383 12.00
 6 2879400 0.6494 0.9927 3155586 9.59
 7 3441000 0.8602 0.9933 3694965 7.38
 8 3800600 0.9299 0.9937 3937848 3.61

8.23. táblázat: etán-benzol elegy fázisegyensúlya  298.15 K hőmérsékleten

Mérési
pont

Pmért
(Pa)

Xmért Ymért Pszám
(Pa)

ΔP%

1   22100 0.0000 0.0000    22577 2.1575
2 1378900 0.0414 0.9793  3424840 148.37
3 2757900 0.0820 0.9860  7095508 157.27
4 4136800 0.1217 0.9876 11164560 169.88
5 5515800 0.1601 0.9883 15762492 185.76
6 6894700 0.1977 0.9885 21088257 205.86
7 8618400 0.2430 0.9876 28676905 232.74
8 10342000 0.2870 0.9860 37157860 259.29
9 12065700 0.3300 0.9840 46294234 283.68
10 13789400 0.3720 0.9810 55807172 304.71

8.24. táblázat: metán-ciklohexán elegy fázisegyensúlya  310.93 K hőmérsékleten

Mérési
pont

Pmért
(Pa)

Xmért Ymért Pszám
(Pa)

ΔP%

 1  336600 0.0000 0.0000   335337 -0.37
 2  689500 0.0264 0.5145  1075363 55.96
 3 1378900 0.0824 0.7491  2606588 89.03
 4 2757900 0.2069 0.8508  5794086 110.09
 5 4136800 0.3123 0.8794  8210168 98.46
 6 5515800 0.4029 0.8807 10032461 81.88
 7 6894700 0.5286 0.8956 12072177 75.09

8.25. táblázat: etán-ciklohexán elegy fázisegyensúlya  399.82 K hőmérsékleten

Megpróbáltam az aromás és aliciklusos komponensek paramétereit kétféleképpen
javítani. Először az alkánok esetéhez hasonlóan (8.5.1. alfejzetben) a biner elegyek
egyensúlyi adatait ( aromás homológ sorra metán-benzol, metán-toluol, etán-benzol az
aliciklusosokra pedig metán-ciklohexán, etán-ciklohexán elegyek, amelyeket a C.
Függelék C.7. illetve C.8. táblázatában részletesen közöltem) is használtam a
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paraméterbecslésre (a becsült paramétereket a 8.26. és 8.27. táblázatokban tüntettem fel).
Másodszor a metilén-csoportnak az alkán vegyületeknél, nagy adatbázisból, biner
elegyek adatainak használásával becsült paramétereit megtartva, az aromás
komponensekre csak a benzol-csoport, illetve a nafténesekre csak a ciklohexán-csoport
paramétereit becsültem a tiszta komponensek hőmérséklet-nyomás adataiból (biner
adatok nélkül, a becsült paraméterek a 8.28. táblázatban találhatók).

Csoport C6H6 CH2
U0 -0.9486 -0.3024
H0 -1.1241 -0.3604
u0/k  268.5398  155.7982
V00  6.2392*10-5  8.8891*10-6

e  0.070216
d  0.690811
8.26. táblázat: aromás homológ sor biner adatok felhasználásával becsült csoport-
paraméterei

Csoport C6H12 CH2
U0 -0.5339 -0.7571
H0 -0.5882 -0.9467
u0/k 509.999  264.147
V00  5.3322*10-5  1.7233*10-5

e  0.08370
d  1.01616

8.27. táblázat: aliciklusos homológ sor biner adatok felhasználásával becsült csoport-
paraméterei

Csoport C6H6 C6H12

U0 -0.9308 -0.5672
H0 -1.1147 -0.6710
u0/k 186.857 217.5446
V00  6.3351·10-5  6.4741·10-5

e  0.07330  0.06458
d  0.66766  0.92178

8.28. táblázat: az aromás és aliciklusos homológ sor becsült csoport-paraméterei ( a
metilén csoport közös mind három homológ sorra)

Összehasonlítás céljából kiszámítottam metán-benzol, metán-ciklohexán, etán-
benzol és etán-ciklohexán elegyek egyensúlyi nyomásait a kétféleképpen javított
paraméterekkel (8.26., 8.27., 8.28. táblázatok). A 8.29., 8.30., 8.31. és 8.32.
táblázatokban összefoglalt eredmények alapján az mondható, hogy mind a két esetben a
javított paraméterek jobbak, mint a javítás nélküli paraméterek. A csoportok
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kétféleképpen javított paramétereivel számított eredmények csak kis mértékben
különböznek. Így pl. míg a metán-benzol és etán-benzol elegyeknél a biner adatok
felhasználásával becsült paraméterek jobbnak bizonyultak, addig a metán-ciklohexán és
az etán-ciklohexán elegyeknél éppen fordított a helyzet. Itt azt kell hangsúlyoznom, hogy
azok a mérési adatok, amelyekkel a számított eredményeket összehasonlítottam, nem
ugyanazok a pontok, amelyekből a paramétereket becsültem.

ΔP%Mérési
pontok

Pmért
(Pa)

Xmért Ymért
Javítás
nélküli

Biner
adatokkal
becsült

Közös
metilén
csoporttal

1   64000 0.0000 0.0000 -3.3421 -1.7017 -1.5315
 2  689500 0.0140 0.9250 45.7429 5.8674 9.3032
 3 1034200 0.0220 0.9470 49.6880 7.6852 11.2936
 4 1378900 0.0300 0.9570 51.8998 8.7318 12.4349
 5 2757900 0.0600 0.9770 51.4109 7.4298 11.1921
 6 4136800 0.0900 0.9800 52.6327 7.6954 11.5281
 7 5515800 0.1180 0.9800 51.7510 6.5239 10.3660
 8 6894700 0.1460 0.9770 52.2051 6.2331 10.1176
 9 10342000 0.2130 0.9740 53.8074 5.5435 9.5475
10 13789400 0.2780 0.9690 57.2005 5.7180 9.8967
11 17236700 0.3400 0.9630 60.4210 5.7807 10.1340
12 20684100 0.4000 0.9560 63.0891 5.8172 10.3247

                   Átlag:  49.43          6.22              9.80
8.29. táblázat: metán-benzol elegy fázisegyensúlyának számításai  338.71 K
hőmérsékleten, javítás nélküli, biner adatokkal, illetve az alkánoknál becsült metilén
csoport használásával becsült paraméterekkel

ΔP%Mérési
pontok

Pmért
(Pa)

Xmért Ymért
Javítás
nélküli

Biner
adatokkal

becsült

Közös
metilén

csoporttal
 1   12750 0.0000 0.0000 -4.06 0.0360 2.8606
 2  775900 0.1201 0.9801 9.62 -14.2758 -13.0683
 3 1349000 0.2202 0.9876 7.96 -12.6648 -11.6087
 4 2038200 0.3747 0.9910 9.19 -6.6118 -5.7683
 5 2524300 0.5355 0.9920 12.00 1.4388 2.0323
 6 2879400 0.6494 0.9927 9.59 3.0055 3.3878
 7 3441000 0.8602 0.9933 7.38 6.1400 6.2116
 8 3800600 0.9299 0.9937 3.61 3.2705 3.2902

               Átlag:  7.92          5.93            6.02
8.30. táblázat: etán-benzol elegy fázisegyensúlyának számításai  298.15 K
hőmérsékleten, javítás nélküli, biner adatokkal illetve az alkánoknál becsült metilén
csoport használásával becsült paraméterekkel
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ΔP%Mérési
pontok

Pmért
(Pa)

Xmért Ymért
Javítás
nélküli

Biner
adatokkal
becsült

Közös
metilén
csoporttal

1   22100 0.0000 0.0000 2.1575 5.5202 12.0311
2 1378900 0.0414 0.9793 148.37 -17.4012 -10.1087
3 2757900 0.0820 0.9860 157.27 -16.3243 -9.8977
4 4136800 0.1217 0.9876 169.88 -14.7518 -9.1710
5 5515800 0.1601 0.9883 185.76 -13.3069 -8.5783
6 6894700 0.1977 0.9885 205.86 -11.6882 -7.8127
7 8618400 0.2430 0.9876 232.74 -9.7962 -6.9965
8 10342000 0.2870 0.9860 259.29 -7.7830 -6.0791
9 12065700 0.3300 0.9840 283.68 -5.5916 -5.0207
10 13789400 0.3720 0.9810 304.71 -3.2826 -3.8911

      Átlag:  194.97       10.54          7.99
8.31. táblázat: metán-ciklohexán elegy fázisegyensúlyának számításai  310.93 K
hőmérsékleten, javítás nélküli, biner adatokkal illetve az alkánoknál becsült metilén
csoport használásával becsült paraméterekkel

ΔP%Mérési
pontok

Pmért
(Pa)

Xmért Ymért
Javítás
nélküli

Biner
adatokkal
becsült

Közös
metilén
csoporttal

 1  336600 0.0000 0.0000 -0.37 5.7139 7.5098
 2  689500 0.0264 0.5145 55.96 -0.4492 1.1272
 3 1378900 0.0824 0.7491 89.03 2.4042 3.4239
 4 2757900 0.2069 0.8508 110.09 13.7788 13.3295
 5 4136800 0.3123 0.8794 98.46 13.7129 12.0683
 6 5515800 0.4029 0.8807 81.88 10.6673 8.2115
 7 6894700 0.5286 0.8956 75.09 16.9446 13.3810

  Átlag:  72.98        9.09            8.43
8.32. táblázat: etán-ciklohexán elegy fázisegyensúlyának számításai  399.82 K
hőmérsékleten, javítás nélküli, biner adatokkal illetve az alkánoknál becsült metilén
csoport használásával becsült paraméterekkel

A fenti számítások azt bizonyították, hogy a kétféle módon javított paraméterek
egyformán jól számolják a számított elegyek fázisegyensúlyát. Valószínűnek tartom
viszont azt, hogy a nagyobb szénatom-számú aromás illetve aliciklikus komponensek
alkános elegyeinek az egyensúlyát a közös metilén-csoportos paraméterek (a 8.28.
táblázati paraméterek) jobban írják le, mint a biner adatok felhasználásával is becsült
paraméterek (amelyek a 8.26., 8.27. táblázatban láthatók), mivel az előbbi esetben a
metilén- csoport paramétereit sokkal nagyobb adatbázisból, nagyobb nyomás-
hömérséklet-tartományban becsültem, így a kapott paraméterek is jobbak,  mint az utóbbi
esetben. Az irodalomban sokkal több adatot közöltek a paraffin homológ család tiszta
komponenseiről és biner elegyeiről, mint az alkán-aromás és alkán-aliciklusos biner
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elegyekről. Az aromás illetve aliciklusos komponensek a csoportjárulék- modellemben
egy benzol- illetve egy ciklohexán- csoportból és metilén- csoportokból áll, ezért a
modell extrapolációs képessége ezekre a komponensekre a metilén csoport
paramétereinek a jóságától függ (hiszen a benzol- és ciklohexán- csoport mindkét-
féleképpen becsült paraméterei egyformán jól leírják a metán-benzol, etán-benzol, metán-
ciklohexán, etán-ciklohexán elegyek fázis egyensúlyát). Egyébként a csoportjárulék-
modell filozófiájával is jobban összhangban van az, hogy közösek a metilén-csoport
paraméterei mind a három homológ családban ( mivel kémiailag a benzol- és ciklohexán-
magtól távolabbi metilén csoportok a paraffinos láncban levő metilén csoporttal
azonosnak tekinthetők), így a modell csoport-féleségeinek a száma is kisebb. A fenti
megfontolások miatt a következőkben az aromás és nafténes komponensek javított
paraméterei között csak a közös metilén csoportot feltételezve, biner elegyek adatai
nélkül becsült paraméterekkel számolok (a 8.28. táblázati paraméterek).

8.5.3. A CO2 és N2 komponensekre érvényes modell-paraméterek becslése

Először α =1 mellett becsültem 4 paramétert ( ku 0 , U0, H0, V00) a széndioxidra
nyomás- és sűrűség-adatokból (a becslésre használt adatok a C. Függelék C.9.
táblázatában találhatók). A kapott paraméterek nem adtak kielégítő eredményt a biner
elegyek számítására.

Így a széndioxid paramétereinek becslésére is a tiszta fluidum forrponti nyomás-
adatain kívül biner elegyek adatait is használtam (széndioxid-etán, -propán, -bután, -
pentán, -heptán, -dekán elegyek; C. Függelék C.10. táblázata). A becsült paramétereket
és a velük számított eredményeket a 8.33. illetve 8.34. táblázat mutatja.

paraméterek CO2

ku 0 62.9862
U0 -0.6760
H0 -0.9272
V00 1.7290·10-5

α 1.1623

8.33. táblázat: a széndioxid becsült paraméterei

Elegyek ΔY ΔP%
C2H6-CO2 0.01728 5.07
C3H8-CO2 0.02610 1.37
C4H10-CO2 0.02255 7.17
C5H12-CO2 0.04446 5.90
C7H16-CO2 0.03610 4.38
C10-H22-CO2 0.00319 4.31

8.34. táblázat: a széndioxidot tartalmazó elegyek gőz-móltörtjének és forrponti
nyomásának eltérései
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A nitrogén paramétereinek becslésére analóg módon a tiszta anyag nyomás-
adatain kívül a nitrogén-propán és nitrogén-bután elegyek adatait is használtam (C.
Függelék C.11. és C.12. táblázatában). Három paramétert becsültem csak, mert az α=1,

ku 0 =0 választással éltem. A paramétereket a 8.35. táblázat mutatja.

paraméterek N2
U0 -0.2626
H0 -0.2866
V00 2.2991·10-5

ΔP% 1.7

8.35. táblázat: a nitrogén becsült paraméterei

Az így becsült paraméterek nitrogén-szénhidrogén biner elegyek egyensúlyának leírására
való alkalmasságát a következő fejezetben részletesen megvizsgálom.
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9. Diszkrét komponensek alkotta elegyek fázisegyensúlyi modellezésének
eredményei

9.1.  Biner elegyek

Mint ismeretes az előző fejezetből, a Boublík-van der Waals állapotegyenlet paramétereit
kétféle módon becsültem (ezek jelölése: par1 illetve par2). A par1 esetében csak a tiszta
anyagok tenzióját vettem figyelembe és minden homológ családhoz külön-külön
becsültem a metilén-csoport paramétereit. A par2-nél a paraffinokra a tiszta anyagok
tenzió adatain kivül a biner elegyek gőz-folyadék egyensúlyi (T, P, x, y) adatait is
használtam, az aromás és aliciklusos vegyületekre pedig a paraffinoknál becsült metilén-
csoport paramétereit megtartva, csak benzol, illetve a ciklohexán csoport paramétereit
becsültem a tiszta komponensek tenzió adataiból.
A becsült paraméterek:

paraméterek metán etán propán bután
u0/k 35.1715 58.2051 97.0991 122.8673
U0 -0.4328 -1.1939 -2.1329 -3.3406
H0 -0.6174 -1.6166 -2.8342 -4.3361
V00 2.4317·10-5 3.5818·10-5 4.7010·10-5 5.9623·10-5

α 1 1 1 1

9.1. táblázat: a diszkrét komponensek becsült paraméterei (par1)

Alifás Aromás AliciklusosCsoport
C5H12 CH2 C6H6 CH2 C6H12 CH2

U0 -0.4512 -0.4452 -0.8267 -0.3251 -0.3699 -0.5590
H0 -0.5647 -0.5307 -0.9483 -0.3952 -0.4167 -0.6948
u0/k 172.5254 531.0640 462.054 154.475 212.663 283.2648
V00 6.9764·10-5 1.1601·10-5 5.4749·10-5 1.008·10-5 4.3015·10-5 1.4198·10-5

e 0.066265 0.062737 0.070968
d 0.796713 0.639390 0.728408

9.2. táblázat: az alifás, aromás és aliciklusos vegyületek csoport-paraméterei (biner
adatok felhasználása nélkül, Par1)

paraméterek metán CO2 N2
u0/k   0 62.9862   0
U0 -0.5146 -0.6760 -0.2626
H0 -0.5799 -0.9272 -0.2867
V00   2.9141·10-5   1.7290·10-5   2.2991·10-5

α   1   1.1623   1

9.3. táblázat: a diszkrét komponensek becsült paraméterei (biner adatok felhasználásával
javított, par2)
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Alifás Aromás aliciklusosCsoport Közös metilén
csoport

CH2

C5H12 C6H6 C6H12

U0 -0.6307 -0.4748 -0.9308 -0.5672
H0 -0.7712 -0.5979 -1.1147 -0.6710
u0/k 434.405 147.627 186.8572 217.5446
V00 1.5959·10-5 7.1887·10-5  6.3351·10-5  6.4741·10-5

e 0.06766  0.07330  0.06458
d 0.88449  0.66766  0.92178

9.4. táblázat: az alifás, aromás és aliciklusos vegyületek csoport-paraméterei (biner
adatok felhasználásával javított, közös metilén csoport, par2)

Az etán, propán és bután paramétereit csak biner gőz-folyadék egyensúlyi adatok nélküli
módszerrel (Par 1) becsültem.
Megvizsgáltam az állapotegyenlet becsült paramétereinek jóságát a biner elegyekre. Az
irodalomból [Knapp és munkatársai (1981)] vett egyensúlyi adatokat (összetétel,
forrponti nyomás), összehasonlítottam a számított értékekkel. Fontos hangsúlyozni, hogy
az itt felhasznált mérési adatok nem szerepeltek a paraméterbecsléshez használt adatok
között. A következő táblázatban bemutatom a mért és számított gőzösszetétel (Δy) és
forrponti nyomás (ΔP) értékek átlagos eltéréseit . A táblázat fejléce tartalmazza az
illékonyabb komponens nevét, a táblázat első oszlopában pedig a 2. komponens neve
található.

N2 CO22.
komponens m.sz. T(K) Δy ΔP% m.sz. T(K) Δy ΔP%

etán 7 290 2.6 2.46     
bután     10 283.15 1.1 6.3
pentán 11 344.26 1.89 10.74 10 377.5 2.38 2.53
heptán 5 352.59 0.49 24.27 12 394.26 0.86 17.1
dekán 11 344.26 0.09 19.41 9 344.26 0.16 13.31
benzol 7 398.15 0.45 23.21 9 313.15 0.63 11.92
cikohexán     7 473.15 3.6 4.39

m.sz. : mért pontok száma
Δy a móltörtben megadott y eltérések abszolút értékének számtani középértéke, százzal szorozva
ΔP% a relatív eltérések abszolút értékének átlaga, százalékban megadva.

9.5. táblázat: a biner elegyek számított eredményei (Par2-vel)

A C4 és N2, CO2 biner elegyek részletes vizsgálatára azért van szükség, mert a modellnek
alkalmasnak kell lennie olyan szintetikus olaj és földgáz elegyek számítására is, melyek
nagy mennyiségben tartalmazhatnak ilyen komponenseket, ezért ezek pontos leírása
rendkívül fontos a modell jósága szempontjából.
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Az eredményeket jóval szemléletesebben lehet bemutatni P-xy diagramok
segítségével. Ilyen diagramokban azokat a biner elegyeket ábrázoltam, melyek a 9.6.
táblázat adatai alapján egyértelműen szemléltetik a Par1 és Par2 paraméterbecslésekkel
kapott modellek közötti különbséget.
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CH4 C2H6 C3H8 C4H10

par1 par2 par1 par2 par1 par2 par1 par2
2.

komponens
m.sz. T(K) Δy ΔP% Δy ΔP% m.sz. T(K) Δy ΔP% Δy ΔP% m.sz. T(K) Δy ΔP% Δy ΔP% m.sz. T(K) Δy ΔP% Δy ΔP%
16 310.9 4.89 49.4 1.4 2.26 8 277.59 0.71 8.71 0.65 5.02 10 344.26 1.03 1.95 0.6 3.11 13 298.15 6.29 4.58 6.4 6.13pentán 5 444.26 8.06 12.4 4.2 3.83 11 377.59 3.2110.48 2.27 5.95 3 460.93 0.28 3.48 0.32 3.24      
14 310.93 0.1 89.9 0.01 7.13      4 277.51 0.0112.5 0.0116.6 11 377.59 0.23 5.9 0.36 8.7dekán 14 377.59 0.64 73.2 0.25 9.71      8 510.93 3.01 7.92 1.09 7.27      

heptán 9 344.26 2.3 69.1 1.36 3.08 14 422.04 1.0119.39 2.9719.69 6 393.15 1.3 8.67 1.18 5.48 7 472.04 2.8 3.47 1.59 1.04
benzol 15 338.71 2.71123.3 1.14 9.80 8 298.15 0.20 7.92 0.13 6.02 7 310.93 1.1613.57 1.7216.8       
ciklohexán 14 310.93 4.76486.8 0.47 7.99 7 399.82 5.1572.9 1.49 8.43            

      7 273.15 0.0510.11 0.05 6.21           oktán       14 323.15 0.9315.9 0.88 4.57           

m.sz. : mérési pontok száma
Δy a móltörtben megadott y eltérések abszolút értékének számtani középértéke, százzal szorozva
ΔP% a relatív eltérések abszolút értékének átlaga, százalékban megadva.

9.6. táblázat: a biner elegyek Par1 és Par2-vel számított eredményei
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9.1. ábra: metán-pentán elegy P-xy diagramja, •  : mért pontok

A metán – pentán elegy P-xy diagramjából (9.1. ábra) jól látszik a szignifikáns eltérés a Par1
és Par2-vel számolt egyensúlyi értékek között.

9.2. ábra: metán-benzol elegy P-xy diagramja, •  : mért pontok

x1, y1

x1, y1
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A 9.1. ábra jól szemlélteti, hogy P<10Mpa tartományban a gőzfázis leírásában nincs jelentős
eltérés a kétféle módon becsült paraméterrel számított értékek között. Az egyensúlyi folyadék
fázis összetétele és az egyensúly számításokból becsült elegy- kritikus nyomás jelentősen eltérő.

A metán-benzol és a metán-ciklohexán elegyek esetében, továbbá az etán és a propán biner
elegyeinél is a fentihez hasonló P-xy diagramot kapunk.

9.3. ábra: metán-ciklohexán elegy P-xy diagramja, • mért pontok

A 9.6. táblázatban bemutatott adatokból megállapítható, hogy a Par1 és a Par2 módszerrel
kapott eredmények közötti eltérés a második komponens szénatomszámának növekedésével
egyre kisebb lesz. További (nagyobb szénatomszámú) biner elegyeket vizsgálva azonban
megállapítható, hogy a Par2 módszer nem lesz rosszabb a Par1-nél (a C4-C10 elegy kivételével,
de ott is kicsi a különbség). A 9.7. táblázatban példaként a hexán-hexadekán és a benzol-
hexadekán elegyekkel kapott eredmények láthatók.

Biner elegy Par1 Par2
ΔY*100 ΔP% ΔY*100 ΔP%

Hexán-hexadekán 0.04 15.20 0.03 11.52
Benzol-hexadekán 0.03 25.64 0.02 14.50

9.7. táblázat: a hexán-hexadekán és a benzol-hexadekán elegyekkel kapott számítási
eredmények átlagos eltérése a mérési adatoktól

x1, y1
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9.4. ábra. a bután-dekán elegy P-xy diagramja, • mért pontok

A biner gőz-folyadék egyensúlyi adatokra végzett számítások eredményeit összevetve a mérési
adatokkal megállapítható, hogy a Par2 módszerrel kapott paraméterek a 270 - 470 K hőmérséklet
tartományban az elegy fázisegyensúlyi viselkedésének lényegesen jobb leírását adják, különösen
igaz ez a C1-, C2 és C3 komponenseket tartalmazó biner elegyek esetében. Bután és a nagyobb
szénatomszámú komponensek esetén a kétféle módszerrel becsült paraméterekkel kapott
számítási eredmények nem térnek el jelentősen egymástól, a biner egyensúlyi adatokat is
felhasználó módszerrel (Par2) kapott eredmények soha nem rosszabbak, mint a tiszta
komponensek adatainak felhasználásával (Par1) kapott eredmények.

Ezért a továbbiakban az egyensúlyi számításokhoz (buborékponti-, harmatponti-nyomás, flash
számítás), különösen a nagy C1-C4 tartalmú szintetikus olaj és földgáz elegyekre a Par2
módszerrel kapott paramétereket használtam.

x1, y1
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9.2. Szintetikus többkomponensű elegyek

Az általam becsült paraméterekkel használt BvdW állapotegyenlet teljesítőképességét szeretném
összehasonlítani az irodalomban használt három modellel:

1. A Soave állapotegyenlettel. Az állapotegyenletet C1-től C4-szénatomszámig a kritikus
adatokból és acentrikus faktorból számolt paraméterekkel, nagyobb molekulákra pedig
Cotterman [Cotterman, R.L és Prausnitz, J.M (1985)] közleményében közölt
paraméterekkel használtam. Ebben a cikkben a szerzők azt tételezték fel, hogy a
szénhidrogén homológ családokra a Soave egyenlet paraméterei az alábbi összefüggés
szerint leírhatók:

( ) 0 1b I b b I= + (9.1)

( ) ( ) ( )0.5
0 1a I a T a T I= + (9.2)

( ) ( ) ( ) ( )0 1 2 2
0 0 0 0a T a a T a T= + + (9.3)

( ) ( ) ( ) ( )0 1 2 2
1 1 1 1a T a a T a T= + + (9.4)

ahol I a szénhidrogén molekulatömege. Így a Soave modellnek 8 becsülendő paramétere van
minden egyes homológ családra (összesen 24 paraméter a három homológ családra),
amelyeket a szénhidrogének tenzió-adataiból becsülték. Megjegyzem, hogy a
csoportjárulékos BvdW modellünknek csak 22 paramétere van összesen a három homológ
családra: 16 paraméter a négy csoportra (pentán-, ciklóhexán, benzol- és közös metilén-
csoport) és 6 paraméter az alfa függvényekre. A számításokat az általam fejlesztett szoftverrel
végeztem.

2. Az LCVM modellel [Boukouvalas és munkatársai (1994)], amely kombinálja a t-mPR
állapot egyenletet és az UNIFAC-t. A Boukouvalas és munkatársai (1997) által közölt
eredményeket hasonlítom össze a BvdW állapotegyenlettel kapott eredményeimmel.

3. A Sanchez-Lacombe állapotegyenlettel, amely komponensenként 3, a tiszta kompnensek
tenziói adataiból becsült paraméterrel számol. Az elegyekre Bergen R. V. és munkatársai
(1997) becsültek biner interakciós paramétereket, és azt találták, hogy a becsült interakciós
paraméterek közel vannak az egységhez. Több elegyre, köztük többkomponensű
(hatkomponensű) szénhidrogén-elegyre végeztek gőz-folyadék egyensúlyi számításokat. Két
módon végeztek számításokat: az interakciós paramétereket eggyel egyenlőnek véve, és a
becsült értékeket használva. Itt is csak az irodalmi eredményeket tudom összehasonlítani a
saját számításaim eredményeivel.

9.2.1. Nehéz frakcíót tartalmazó elegyek nyomása a hőmérséklet függvényében

Megvizsgáltam, hogy négy különböző összetételű elegy [Daridon J. L. és munkatársai (1996)]
esetében a hőmérséklet növekedésével hogyan változik a mért buborékponti-nyomás és a modell
által számított buborékponti-nyomás közötti különbség.
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Komponensek A elegy B elegy C elegy D elegy
Metán 43.7 43.8 43.6 44.0
Dekán 46.1 45.9 46.15 45.8
Nehéz frakció 10.2 10.3 10.25 10.2

9.8a. táblázat: a vizsgált négy különböző elegy összetétele (mól %)

n- komponensek A elegy B elegy C elegy D elegy
C18 - 16.04 12.93 66.67
C19 - 13.90 12.38 -
C20 32.02 12.18 11.30 -
C21 21.92 11.14 10.78 -
C22 15.04 8.81 10.13 -
C23 10.28 7.57 9.55 -
C24 7.04 6.53 9.00 -
C25 4.82 5.60 8.47 -
C26 3.31 4.85 7.95 -
C27 2.25 4.14 7.51 -
C28 1.54 3.56 - -
C29 1.06 3.05 - -
C30 0.72 2.63 - 33.33

9.8b. táblázat: a nehéz frakció összetétele a négy elegyben (mól%)

A számítások eredményei a B. Függelék B.1a. és B.1b. táblázatában láthatók.

9.9. ábra: az A elegy buborékponti nyomása a hőmérséklet függvényében
•  : mért pontok
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A 9.9. ábra alapján megállapítható, hogy az A elegy esetében a Soave egyenlettel számított
buborékponti nyomás lényegesen kisebb a mértnél, ΔP% = -16…-4.9%. Az LCVM modell a
teljes hőmérséklet tartományon belül ΔP% = 4.1% átlagos hibával [Boukouvalas és munkatársai
(1997)] írja le az elegy forráspontját. Az általam becsült paraméterekkel a BvdW modellel
számított értékek eltérése a mérttől kisebb (3.16% átlagos hibával), mint az LCVM modell
esetén,  az eltérés a vizsgált hőmérséklet tartományban előjelet vált, a buborékponti nyomás
görbe 382 K környezetében maximummal rendelkezik.

A 9.10. ábrán a B elegy buborékponti nyomása látható. Az LCVM modell eltérése
[Boukouvalas és munkatársai (1997)] a mért adatoktól itt is egyenletes (átlag ΔP% = 6%). A
Soave modellel az A elegyhez hasonlóan jelentősen kisebb nyomás adódik. A BvdW modell is
megbízhatóan írja le az elegy viselkedését (átlag ΔP% = 2.79%), 340 K hőmérséklet alatt a
számított nyomás mintegy 1%-kal nagyobb a mértnél, 340 K felett az eltérés előjelet vált, a
buborékponti nyomás görbének 380 K környezetében maximuma van.

A 9.11. ábrán a C elegy buborékponti nyomása látható. A C elegy összetétele hasonló a B
elegyéhez, ennek megfelelően a három modellel számított nyomás értékek eltérése is hasonló a
B elegynél tapasztalthoz.

9.10. ábra: a B elegy buborékponti nyomása a hőmérséklet függvényében
•  : mért pontok
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9.11. ábra: a C elegy buborékponti nyomása a hőmérséklet függvényében
•  : mért pontok

9.12. ábra: a D elegy buborékponti nyomása a hőmérséklet függvényében
•  : mért pontok
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A 9.12. ábrán a D eleggyel végzett számítások eredményét mutatom be. Az ábrán a
buborékponti nyomása látható a hőmérséklet függvényében. A közleményben [Boukouvalas és
munkatársai (1997)] a szerzők hibásan közölték az LCVM modellel végzett számítás
eredményét, ezért a BvdW modellt csak a Soave egyenlettel tudtam összehasonlítani.
A négy elegyre végzett számítások alapján megállapítható, hogy a BvdW modell az általam
becsült paraméterekkel egy kicsit kisebb átlagos eltéréssel írja le a mérési adatokat, mint az
LCVM modell. A hőmérséklettartomány első felében a számított és mért értékek egyezése jobb,
mint az LCVM modell esetén, a fölső hőmérséklet tartományban azonban a BvdW modell írja le
rosszabbul a buborékponti nyomás hőmérsékletfüggvényét. A Soave egyenlet mindenütt
rosszabbul teljesít.

9.2.2. Hatkomponensű alkán-elegy fázisegyensúlya

Kettő másik elegy esetében a modellünkkel számított egyensúlyi gőzösszetételt hasonlítottam
össze a közleményben [Bergen R. V. és munkatársai (1997)] szereplő,  Sanchez-Lacombe
modellel számított és kísérleti értékekkel. A forrponti nyomásokat is összevetettem az irodalmi
értékekkel.

mért összetétel számított gőzfázisú összetételKomponensek
folyadék

fázis
gőzfázis Sanchez-

Lacombe,
becsült kij

Sanchez-
Lacombe,

kij=1

BvdW
modell

metán 0.0226 0.8712 0.8502 0.8331 0.8455
etán 0.0025 0.0216 0.0204 0.0257 0.0238
propán 0.0019 0.0062 0.0055 0.0067 0.0055
n-pentán 0.2023 0.0701 0.0880 0.0995 0.0877
n-hexán 0.2004 0.0269 0.0335 0.0364 0.0347
n-dekán 0.5703 0.0040 0.0024 0.0026 0.0025

forrponti nyomás (kPa) 689 594 542 584

9.9a. táblázat:  hatkomponensű „A” folyadékelegy forrásponti nyomása (kPa) és egyensúlyi
fázisösszetétele (móltört) T = 338.71 K hőmérsékleten

mért összetétel számított gőzfázisú összetételKomponensek
folyadék

fázis
gőzfázis Sanchez-

Lacombe,
becsüllt kij

Sanchez-
Lacombe,

kij=1

BvdW
modell

metán 0.3513 0.9275 0.9365 0.9287 0.9031
etán 0.0409 0.0370 0.0344 0.0410 0.0418
propán 0.0324 0.0145 0.0127 0.0145 0.0153
n-pentán 0.1049 0.0069 0.0051 0.0050 0.0131
n-hexán 0.3725 0.0022 0.0012 0.0011 0.0258
n-dekán 0.0980 0.0119 0.0101 0.0097 0.0006

forrponti nyomás (kPa) 10376 11113 9999 9844

9.9b. táblázat:  hatkomponensű „B” folyadékelegy forrásponti nyomása (kPa) és egyensúlyi
fázisösszetétele (móltört) T = 338.71 K hőmérsékleten
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9.13. ábra: a számított és mért gőzfázisbeli móltörtek eltérése a komponensek szénatom számának
függvényében (A elegy)
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9.14. ábra: a számított és mért gőzfázisbeli móltörtek eltérése a komponensek szénatom számának
függvényében (B elegy)

Mint a fenti táblázatokban és az ábrákon látható, kisebb metán koncentráció esetén (A elegy), a
BvdW és a Sanchez-Lacombe modell becsült interakciós paraméterekkel egyformán jól írja le a
mérési adatokat. A Sanchez-Lacombe modell kij = 1 interakciós paraméterekkel használva
kevésbé jól írja le a mérési adatokat. Nagyobb metán koncentráció esetén (B elegy) a BvdW
modell képessége nem olyan jó, mint a Sanchez-Lacombe modellé.

9.2.3. Szén-dioxidban dús alkán-elegy nyomása a hőmérséklet függvényében

A BvdW állapotegyenlet teljesítőképességét széndioxid-alkán elegy gőz-folyadék egyensúlyának
leírásánál is teszteltem. A szakirodalomban 322.0 K és 338.7 K hőmérsékleten találtam mért
buborékponti nyomás adatokat a szintetikus olaj CO2 tartalmának függvényében [Turek és
munkatársai (1981), D elegy+CO2]. A széndioxid koncentrációja széles tartományban, nullától
kb. 90%-ig terjed, mind a két hőmérsékleten.
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Komponens mól%
metán 34.67
etán 3.13
propán 3.96
n-bután 5.95
n-pentán 4.06
n-hexán 3.06
n-heptán 4.95
n-oktán 4.97
n-dekán 30.21
n-tetradekán 5.04

9.10. táblázat: a szén-dioxid mentes szintetikus olaj összetétele (mól%) [Turek és munkatársai
(1981)]

CO2
mól%

Mért buborékponti
nyomás (MPa)

0.00 10.197
19.87 11.480
39.73 12.135
49.69 12.149
59.70 11.928
69.77 11.507
74.82 11.225
79.85 10.908
84.87 10.556
89.93 10.184

9.11. táblázat: a buborékponti nyomás függése a CO2 tartalomtól, CO2 – szintetikus olaj
elegyben (mól%), T = 322.0 K [Turek és munkatársai (1981)]

CO2
mól%

Mért buborékponti
nyomás (MPa)

0.00 10.749
20.22 12.369
40.35 13.493
60.44 13.638
80.17 13.121
85.30 12.838

9.12. táblázat: a buborékponti nyomás függése a CO2 tartalomtól, CO2 – szintetikus olaj
elegyben (mól%), T = 338.7 K [Turek és munkatársai (1981)]

Két állapotegyenletet, a Soave állapotegyenletet (kij nélküli) és a BvdW állapotegyenletet az
általam becsült paraméterekkel használva, számítottam a buborékponti nyomást a 9.10.
táblázatban definiált szintetikus olajhoz adott CO2 mennyiségének függvényében. A számítási
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eredményeket CO2 móltört – buborékponti nyomás diagramban ábrázoltam (9.15. és 9.16.
ábrák). Az ábrákhoz tartozó táblázatot a függelékben közlöm (B. Függelék B.2. táblázata).

Jól látható, hogy mindkét hőmérsékleten a modell lényegesen jobb eredményeket szolgáltat, mint
a Soave egyenlet. A modell esetében a számított és a mért buborékponti-nyomás közti eltérés,
abszolút értékben 0-10%-os, míg a Soave egyenlet esetében ez az eltérés 6-26%. Megállapítható,
hogy a modell a teljes tartományban maximum 10%-os hibával, tehát kielégítően írja le az
elegyet.

9.15. ábra: a buborékponti nyomás függése a CO2 tartalomtól, CO2 – szintetikus olaj elegyben
(mól%), T = 322.0 K, •  : mért pontok [Turek és munkatársai (1981)]
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9.16. ábra: a buborékponti nyomás függése a CO2 tartalomtól, CO2 – szintetikus olaj elegyben
(mól%), T = 338.7 K, •  : mért pontok [Turek és munkatársai (1981)]

9.2.4. CO2, paraffin, aromás, naftén-elegy fázisegyensúlya

Széndioxidot, paraffinokat, nafténeket és aromásokat tartalmazó olajra [C.P. Angelos és
munkatársai (1992), 3-mal jelzett elegy] végeztem flash-számításokat állandó hőmérsékleten, a
közleményben szereplő mért összetételadatokhoz tartozó nyomásokon. a részletes számítási
eredményeket a B. függelék B.3. táblázatában foglaltam össze.
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Komponensek Móltört
CO2 0.7842

n-Paraffinok
Bután 0.0024
Pentán 0.0047
Hexán 0.0084
Heptán 0.0117
Oktán 0.0150
Nonán 0.0193
Dekán 0.0149
Undekán 0.0122
Dodekán 0.0085
Tridekán 0.0053

n-Alkilciklohexánok
Ciklohexán 0.0071
Metilciklohexán 0.0101
Etilciklohexán 0.0125
Propilciklohexán 0.0147
Butilciklohexán 0.0109
Pentilciklohexán 0.0081
Hexilciklohexán 0.0064
Heptilciklohexán 0.0041

n-Alkilbenzolok
Toluol 0.0062
Etilbenzol 0.0087
Propilbenzol 0.0109
Butilbenzol 0.0077
Pentilbenzol 0.0060

9.13. táblázat: a betáplálási elegy összetétele (3-mal jelzett elegy a [C.P. Angelos és munkatársai
(1992)] közleményben)

A flash számítással kapott egyensúlyi fázisok összetételét hasonlítottam össze a [C.P. Angelos és
munkatársai (1992)] közleményében található mérési adatokkal. A mért és számított összetétel
egyezésének jellemzésére a CO2 móltörtje mellett (9.14. táblázat) – a nagyszámú komponens miatt – a
mért és számított szénhidrogén komponens móltörtek eltérésének abszolút értékét átlagoltam, és
feltüntetem a legkisebb és legnagyobb móltört eltérés abszolút értékét is (9.15. táblázat).

A Soave állapotegyenlettel végzett számítások szerint 323.2 K hőmérsékleten a 9.13. táblázattal
definiált elegy számított forrponti nyomása 6207955 Pa, ami kisebb a vizsgált legkisebb nyomásnál
(7.12 MPa, melynél a mérések szerint volt egyensúlyi folyadék és gőz fázis). Mivel a Soave
állapotegyenlet szerint tehát a vizsgált nyomásoknál az elegy hideg folyadék, a táblázatban csak a
BvdW állapotegyenlettel számított egyensúlyi összetételek szerepelnek. Angelos és munkatársai
[C.P. Angelos és munkatársai (1992)] a Peng-Robinson állapotegyenlettel végzett számításaik
eredményét csak grafikusan adták meg.



103

A folyadék fázis móltörtje A gőz fázis móltörtjeNyomás (MPa)
mért számított mért számított

7.12 0.5550 0.5740 0.9951 0.9945
7.47 0.5937 0.6179 0.9951 0.9945
7.80 0.6462 0.6659 0.9952 0.9944
8.18 0.6846 0.7329 0.9952 0.9944

9.14. táblázat: a 323.2 K hőmérsékleten végzett flash számítás eredménye, a CO2 számított és
mért móltörtje

Nyomás Számított
mértszám xx − mértszám yy −

(MPa) folyadékarány átlag Min. Max. átlag Min. Max.
7.12 0.5000 8.3⋅10-4 5.0⋅10-6 1.8⋅10-3 3.8⋅10-5 2.0⋅10-6 1.1⋅10-4

7.47 0.5584 1.0⋅10-3 1.6⋅10-4 2.5⋅10-3 4.4⋅10-5 2.0⋅10-6 1.3⋅10-4

7.80 0.6399 8.5⋅10-4 9.5⋅10-5 1.9⋅10-3 5.1⋅10-5 3.0⋅10-6 1.6⋅10-4

8.18 0.8039 2.0⋅10-3 4.8⋅10-4 4.2⋅10-3 6.0⋅10-5 2.0⋅10-6 1.8⋅10-4

9.15. táblázat: a 323.2 K hőmérsékleten végzett flash számítás eredménye, – a mért és számított
szénhidrogén komponens móltörtek eltérése, x folyadék fázis, y gőzfázis

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1,1

7 7,2 7,4 7,6 7,8 8 8,2 8,4

mért Xco2
szám. Xco2
mért Yco2
szám. Yco2

nyomás(Mpa)

9.17. ábra: az egyensúlyi folyadék- és gőzfázis mért és számított a CO2 tartalma a nyomás
függvényében, T = 323.2 K hőmérsékleten

A fenti táblázat, illetve 9.17. ábra alapján megállapítható, hogy a BvdW modell a becsült
paraméterekkel jól írja a széndioxidot, paraffinokat, nafténeket és aromásokat tartalmazó olaj
fázisegyensúlyi viselkedését 7.1 MPa < P < 8.2 MPa tartományban.

Xco2
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10. Komplex elegy folytonos termodinamikája

10.1. BvdW állapotegyenlet alkalmazása folytonos termodinamikában

10.1.1. A BvdW állapotegyenlet paraméterek függvényének levezetése a csoportjárulék-
modellből

A csoportjárulék-modellből arra lehet következtetni, hogy a BvdW állapotegyenlet diszperziós
attrakciós tagjának négyzetgyöke lineárisan változik a tiszta anyag molekulatömegével:

( ) ( ) ( ) ( )a I I a T a T I Ik k k k
0 5

0
0 5

1
0 5.

,
.

,
., = + −                  (10.1)

( )
0

,0 ,0 ,00 0k k k
T T Ta T U H
T T

−
= + ;             (10.2)

 ( )
0

,1 ,1 ,10 0k k k
T T Ta T U H
T T

−
= + (10.3)

A repulziós tag két paramétere αk(I,I) és ( )* ,kV I I  is kifejezhető a molekulatömeg lineáris
függvényeként:

( ) ,0 ,1,k k kI I Iα α α= + (10.4)

( ) ( )* * *
,0 ,1,k k k kV I I V V I I= + − (10.5)
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ahol ( ),ka I I , αk(I,I), ( )* ,kV I I  : a k homológ családbeli, I molekulatömegű szénhidrogén
attrakciós, α és V* paramétere megfelelően,  Uk,0, Hk,0, Uk,1, Hk,1, Vk,0, uk,0, Vk,1, uk,1, αk,0,
αk,1: a modell együtthatói, melyek a csoport-járulék modell paramétereiből kiszámíthatók,
értéküket az 10.1. táblázatban foglalom össze.

Homológ sor Alkán Aliciklusos Aromás
Uk,0 -5.2203 -5.9545 -5.3615
Uk,1 -9.3490*10-4 közös közös
Hk,0 -6.5749 -7.0438 -6.4208
Hk,1 -1.1431*10-3 közös közös
Vk,0 7.1887*10-5 6.4741*10-5 6.3351*10-5

Vk,1 1.1378*10-6 közös közös
uk,0 147.62 217.54 186.85
uk,1 434.40 közös közös
αk,0 0.87476 0.92178 0.69927
αk,1 4.82403*10-3 4.60431*10-3 5.22619*10-3

Ik 72.176 84.156 78.108

10.1. táblázat: a BvdW állapotegyenlet együtthatói (az Uk,1, Hk,1, Vk,1, uk,1 paraméterek azonosak
mind a három homológ sorra)
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A több folytonos családot (pl. alifás, aromás és aliciklusos) tartalmazó félfolytonos (diszkrét
komponenseket is tartalmazó) elegyekre a BvdW állapotegyenlet paramétereit a következő
képletekkel lehet kifejezni:

( ) ( )* * *
n m

i i k k k
i k I

V xV f I V I dIη= +∑ ∑ ∫ (10.8)

( ) ( )
n m

i i k k k
i k I

x f I I dIα α η α= +∑ ∑ ∫ (10.9)
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∑ ∑ ∫ ∫
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ahol n  a diszkrét komponensek száma,
m  a folytonos családok száma,
ηk  a k-adik folytonos család móltörtje,
fk (I) a k-adik folytonos család sűrűségfüggvénye,
i, j indexek a diszkrét komponensekre utalnak.

( ) ( ) ( )a i j a i i a j j, , ,= (10.11)

( ) ( ) ( )a i I a i i a I I, , ,= (10.12)

( ) ( ) ( )a I I a I I a I I, , ,+ + += (10.13)

Felírva a fugacitási koefficienseket:
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(10.15)

ahol A, B1, B2, C konstansok,
N pedig az összes molekulák száma,

N i iα α α= −  (10.16)

( ) ( )N I Ik kα α α= −  (10.17)
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( )N Ni iα α α2 2=  (10.18)

( ) ( )( )N I N Ik kα α α2 2=  (10.19)

( )V x V V i I dI Vi j i j
j

n

k k
Ik

m
*

,
* * *,= + −∑ ∫∑2 2 η

(10.20)

( ) ( ) ( )∑∫∑ −+=
+

++
m

l I
lkll

n

j
kjk VdIIIVfJIVxIV **

,
** ,2,2 η (10.21)

( ) ( ) ( ){ }V I I V I V Ik l k l,
* * *, .+ += +0 5 (10.22)

( ) ( ){ }V i I V I Vk k i
* * *, .= +05 (10.23)

( )V V Vi j i j,
* * *.= +05 (10.24)

10.1.2. A sűrűségfüggvény leírása

Harmadfokú spline-polinomot  használtam a folytonos elegyek sűrűségfügvényének leírására.
Azért választottam a spline-függvényt, mert megfelelő csomópontok és számuk választásával a
spline-polinomok képesek bármilyen alakú görbét is jól leírni. Márpedig a komplex elegyek
meglehetősen bonyolultak, az eloszlásukat az általánosan használt eloszlásfügvények nem tudják
megfelelően reprezentálni.

A folytonos rész leírásánál szükséges integrálásnál az ún. Gauss-féle kvadratúra-módszert
(3.41 képlet) alkalmaztam.

10.2. Számítási eredmények

10.2.1 Gázkondenzátumok fázisegyensúlyának leírása

10.2.1.1 Paraffinos gázkondenzátum flash- és harmatponti nyomás- számítása

Paraffinos gázkondenzációs elegy fázisegyensúlyát Hoffman és munkatársai (1953) vizsgálták.
Az általuk vizsgált gázelegynek az a jellegzetessége, hogy a frakciók mért molekulatömege
megegyezik a megfelelő alkán molekulatömegével, pl. a C7 frakció mért molekulatömege azonos
a heptánéval, stb. (10.2. táblázat). Ezért számításaimnál az elegyet alkánok elegyének
tekintettem.

A fenti gázkondenzációs elegyben a C1-C4 komponenseket diszkrét komponensekként
kezeltem, a C5+ komponenseket pedig folytonosan írtam le oly módon, hogy a frakció-
móltörtekre regressziós Spline-polinomot illesztettem a molekula-tömeg szerint. Az így kapott
spline-függvényt normalizáltam, mivel a vizsgált molekulatömeg-tartományban a
sűrűségfüggvény határozott integráljának egységnek kell lennie.
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Komponensek Mól% Molekulatömeg
metán 91.35
etán 4.03
propán 1.53
bután 0.82
pentán 0.34
hexán 0.39
C7 frakció 0.361 100
C8 frakció 0.285 114
C9 frakció 0.222 128
C10 frakció 0.158 142
C11 frakció 0.121 156
C12 frakció 0.097 170
C13 frakció 0.083 184
C14 frakció 0.069 198
C15 frakció 0.050 212
C16 frakció 0.034 226
C17 frakció 0.023 240
C18 frakció 0.015 254
C19 frakció 0.010 268
C20 frakció 0.006 282
C21 frakció 0.004 296
C22 frakció 0.002 310

10.2. táblázat: a vizsgált gázelegy mért adatai [Hoffman és munkatársai (1953)]
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10.1. ábra: a vizsgált paraffinos gázkondenzátum C5+ frakciójának móltört-eloszlása a molekula-
tömeg függvényében

Az elegyen az alkánnal való helyettesítéssel végeztem flash számításokat 367 K-en, különböző
nyomásokon, valamint harmatponti-nyomást becsültem két állapotegyenlettel (BvdW és Soave). A
Soave egyenletre a Cotterman és munkatársai (1985) közleményében közölt paramétereket használtam.
A számítási és mért eredményeket összefoglaltam a következő táblázatokban és ábrákon (Soave
állapotegyenlettel végzett számításaim eredményei egy kicsit eltérnek a Cotterman és munkatársai (1985)
által közöltektől. Az eltérés magyarázata az, hogy a szerzők a számításaikban olyan interakciós
együtthatót használtak a metán és nagyobb molekulatömegű alkánok között, amelyet a szóbanforgó
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gázkondenzációs elegy mért harmatponti nyomásából számoltak. Ez így nem tekinthető a kérdéses elegy
adatai nélkül illesztett, tehát extrapoláció szempontjából összehasonlításra alkalmas modell-
paraméternek, ezért a modellek összehasonlításának céljából nem használtam ezt az együtthatót,
pontosabban értékét 0-nek vettem.

Mért adatok BvdW SoaveKomponensek
Folyadék Gőz Folyadék Gőz Folyadék Gőz

metán 46.45 91.65 47.99 91.76 53.11 91.80
etán 4.36 4.17 4.07 4.02 2.34 4.05
propán 2.86 1.56 2.73 1.51 0.89 1.53
n-és izo-bután 2.18 0.80 2.47 0.80 0.48 0.82
nehéz frakció 44.15 1.82 42.74 1.91 43.18 1.80

10.3. táblázat: a gázkondenzátum flash-számításának eredménye: az egyensúlyi fázisok
összetétele, mól% (P = 200.9 bar,  T = 367 K)

Mért adatok BvdW SoaveKomponensek
Folyadék Gőz Folyadék Gőz Folyadék Gőz

metán 41.16 92.05 44.36 91.93 48.31 91.94
etán 3.92 4.01 3.97 4.03 2.13 4.05
propán 2.71 1.53 2.79 1.51 0.81 1.53
n-és izo-bután 2.26 0.76 2.63 0.79 0.43 0.82
nehéz frakció 49.95 1.65 46.25 1.74 48.32 1.66

10.4. táblázat: a gázkondenzátum flash-számításának eredménye: az egyensúlyi fázisok
összetétele, mól% (P = 173.33 bar,  T = 367 K)

Komponens Folyadék fázis Gőz fázis
Mért BvdW Soave Irod.a Mért BvdW Soave Irod.a

CH4 34.19 38.78 41.41 35.72 92.18 92.14 92.09 92.17
C2H6 3.62 3.76 1.83 4.08 4.03 4.03 4.06 4.03
C3H8 2.87 2.83 0.69 2.72 1.57 1.51 1.54 1.51
C4H10 2.57 2.85 0.37 2.52 0.78 0.79 0.83 0.80
Folytonos f. 56.75 51.78 55.70 54.96 1.44 1.53 1.48 1.48
Irod.a :Cotterman és munkatársai (1985) számítása Soave állapotegyenlettel

10.5. táblázat: a gázkondenzátum flash-számításának eredménye: az egyensúlyi fázisok
összetétele, mól% (P = 138.87 bar,  T = 367 K)

Mért adatok BvdW SoaveKomponensek
Folyadék Gőz Folyadék Gőz Folyadék Gőz

metán 19.55 91.89 23.64 92.36 23.92 92.25
etán 2.96 4.25 2.77 4.04 1.05 4.07
propán 2.59 1.66 2.48 1.52 0.40 1.54
n-és izo-bután 2.65 0.81 2.94 0.79 0.21 0.82
nehéz frakció 72.25 1.39 68.17 1.29 74.42 1.32

10.6. táblázat: a gázkondenzátum flash-számításának eredménye: az egyensúlyi fázisok
összetétele, mól% (P = 69.94  bar,  T = 367 K)
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A flash-számítási eredményekből megállapítható, hogy nagy nyomáson a BvdW modell
pontosabban számol, mint a Soave állapotegyenlet, vagyis a számított és mért gőz illetve
folyadékmóltörtek jóval közelebb esnek egymáshoz mint a Soave egyenlet esetében. Kis
nyomáson a modell és a Soave egyenlet azonos pontossággal számol. A harmatponti nyomás
számításánál is a BvdW modell bizonyult pontosabbnak.

Az 10.7. táblázatban a Soave és az BvdW állapotegyenletekkel számított harmatponti
nyomást hasonlítom össze a mért értékkel. A BvdW állapotegyenlettel számított érték kevésbé
tér el a mért értéktől, mint a Soave egyenlettel számított.

Soave BvdWMért harmatponti nyomás
(bar) Számított ΔP% Számított ΔP%
265.6 287.05 8.08 277.32 4.4

10.7. táblázat: a gázkondenzátum harmatpont számításának eredményei (T = 367 K)

BvdW SoaveP (bar) Mért *106

Számított*106 Eltérés% Számított*106 Eltérés%
35.48 84.69 89.75 5.97 87.28 3.05
69.94 95.14 97.04 1.99 93.88 -1.32
104.41 95.32 97.67 2.46 95.51 0.20
138.87 87.35 86.88 -0.53 88.05 0.80
173.33 69.83 66.56 -4.68 72.74 4.16
200.9 50.92 47.51 -6.69 56.81 11.57

          Átlag: 3.72%         átlag: 3.51%

10.8. táblázat: a folyadék-gőz térfogatarány a fordított kondenzációnál, T = 367 K
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10.2. ábra: különböző modellekkel számított és mért folyadék-gőz térfogatarány függése a
nyomástól (bar) a fordított kondenzációnál a 367 K hőmérsékleten.

Az 10.8. táblázat mutatja a folyadék-gőz térfogatarányát a fordított kondenzációs (angolul:
retrograde condensation) tartományban. Mivel a kísérleti adatok térfogatarányban vannak adva, a
flashing számításnál kapott mólarányt átalakítottam térfogataránnyá a Cotterman és munkatársai
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(1985) által használt módszer szerint. E módszerben a folyadék térfogatát a mért
folyadéksűrűség segítségével határoztam meg. A gőzfázis térfogatát pedig a 15.5 0C-ra és
1.01325 bar-ra számoltam az ideális gáztörvényt alkalmazva. A mért térfogatarányra pedig a
Cotterman és munkatársai által átszámolt adatokat használtam [Cotterman és munkatársai
(1985)]. A 10.2. ábrán a különböző modellekkel számított és mért folyadék-gőz térfogatarányt
ábrázoltam a nyomás függvényében. Az ábrán feltüntettem a mért és számított harmatponti
nyomásokat is, melyeknél a folyadékarány nullával egyenlő.

A számítási eredmények azt igazolják, hogy a BvdW modell kielégítően becsüli a folyadék-
gőz térfogatarányt a nehezen modellezhető, fordított kondenzációs tartományban is, és kb.
ugyanolyan pontossággal számol, mint a Soave állapotegyenlet. Megjegyzem, hogy itt a kisebb
nyomáson jobb a Soave egyenlet, a nagyobb nyomáson, a harmatpontig pedig a BvdW jobbnak
bizonyul (10.2. ábra).

10.2.1.2. Paraffinokat, nafténeket, aromásokat tartalmazó gázkondenzátum gőz –
folyadék fázisegyensúlyának leírása

A BvdW állapotegyenlet tesztelése céljából két eltérő összetételű gázkondenzátumot
választottam. Mindkét elegyre kísérleti adatok is és fázisegyensúlyi számítási eredmények is
találhatók a szakirodalomban.

1. Gázkondenzátum (1)

Frakció Móltört Molekula tömeg P N A
N2 0.0064
CO2 0.0916
CH4 0.688
C2H6 0.0843
C3H8 0.0511
C4H10 0.0226
C5H12 0.0105
C6 0.0063
C7 0.0083 96 0.50 0.42 0.08
C8 0.0095 107  0.45 0.38 0.17
C9 0.0052 121  0.48 0.27 0.25
C10 0.0026 134  0.47 0.30 0.23
C11 0.0020 147  0.56 0.27 0.17
C12 0.0017 161  0.55 0.24 0.21
C13 0.0016 175  0.54 0.22 0.24
C14 0.0015 190  0.49 0.27 0.24
C15 0.0011 206  0.52 0.20  0.28
C16 0.00086 222  0.55 0.19 0.26
C17 0.00078 237  0.57 0.20  0.23
C18 0.00068 251
C19 0.00050 263  0.70*  0.11* 0.19*
C20+ 0.00284 339

*: C18+ frakcióra vonatkozik.

10.9. táblázat: a vizsgált elegy mért adatai [Pedersen és munkatársai (1985), A minta]
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A nem desztillálható maradékot (ez esetben a C20+) a móltört molekulatömeg szerinti, Pedersen
(1992) által javasolt, exponenciális változását feltételezve, a maradék mért molekulatömegének
és móltörtjének alapján karakterizáltam.

( ) ( )x I hI k= +exp (10.25)

ahol x(I) a nem desztillálható maradék exponenciális mólttört- függvénye, h és k pedig
becsülendő paraméterei. Így ha a maradék olyan molekulák elegye, amelyek molekulatömege I0-
tól I1-ig terjed, akkor a mólszáma kifejezhető:

( ) ( )x x I dI hI k dIM
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exp (10.26)

az átlagos molekulatömegük pedig:
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(10.27)

itt az I0 értékét a legnehezebb, még desztillálható frakció (ebben a példában C19 ) móltömegénél 7-tel
(CH2 móltömegének a fele) nagyobbnak tekintem. Az I1 –ét pedig  450-nek, mivek 450-nél nagyobb
molekulatömeghez tartozó móltört általában elhanyagolhatóan kicsi (10-6 nagyság rendű). A
karakterizálás eredménye az 10.10. táblázatban látható:

h -0.0080457
k -8.2463758

10.10. táblázat: a móltörtet leíró exponenciális függvény paraméterei a nem desztillálható
maradékban

A kondenzációs gázelegyet két folytonos függvénnyel reprezentáltam, az egyik spline függvény,
amely a C6 frakciótól C19 frakcióig terjedő tartományt, a másik a nem desztillálható maradékot
(C19-tól 450-ig) írja le. Az utóbbi exponenciális függvény, amelynek a paraméterei a 10.10.
táblázatban találhatóak.

PNA leírása

Feltételeztem, hogy a C6 frakciónak ugyanakkorra a PNA aránya mint a C7 frakcióé, a C18, C19
frakcióké pedig a C17 frakcióéval egyezik meg. A paraffin és aromás arányt két interpolációs
spline függvénnyel írtam le, az aromás arányt pedig az anyagmérlegből számítottam (1-ból
levonva a paraffin és aromás arányokat). A nem desztillálható maradékra a PNA arányt
állandónak tekintettem és feltételeztem, hogy értéke azonos a C18+ frakció mért PNA arányával.
Így a PNA arány a desztillálható frakciókra a következő táblázatban foglalható össze.
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Frakció Molekula tömeg Paraffin Naftén Aromás
C6 82 0.50 0.42 0.08
C7 96 0.50  0.42 0.08
C8 107  0.45 0.38 0.17
C9 121  0.48 0.27 0.25
C10 134  0.47 0.30  0.23
C11 147  0.56 0.27 0.17
C12 161  0.55 0.24 0.21
C13 175  0.54 0.22 0.24
C14 190  0.49 0.27 0.24
C15 206  0.52 0.20  0.28
C16 222  0.55 0.19 0.26
C17 237  0.57 0.20  0.23
C18 251 0.57 0.20 0.23
C19 263 0.57 0.20 0.23

10.11. táblázat: A desztillálható frakciók kiegészített PNA adatai

Számítási eredmények

Pedersen és munkatársai (1985) a pszeudokomponens módszerrel számították a flash egységből
kilépő gőz és folyadék áramok mennyiségének arányát és összetételét, T = 287.25 K
hőmérsékleten, P = 6383475 Pa nyomáson. A számításokat Soave állapotegyenlettel végezték a
szerintük legjobbnak bizonyult Cavett ( a Tc illetve Pc számítására) és Lee-Kesler ( az ω-ra)
korrelációkkal, különböző számú pszeudokomponenssel. Vizsgálták a Soave állapotegyenlet
érzékenységét az interakciós paraméterekre (számoltak az értékét zérusnak véve, illetve becsülték a
egyensúlyi adatokból). A BvdW állapotegyenletet az általam becsült paraméterekkel használva
számoltam a fent említett flash műveletet, az eredményeket összevetettem az irodalmi adatokkal
[Pedersen és munkatársai (1985)]. Az eredmények a 10.12. és 10.13. táblázatban láthatók.

Megállapítható, hogy a BvdW állapotegyenlet az általam becsült paraméterekkel
gyakorlatilag azonos pontosággal írja le az adatokat, mint a Soave állapotegyenlet a gőz-
folyadék egyensúlyi adatokból becsült interakciós paraméterekkel, ha a pszeudokomponensek
száma 40. Kevesebb pszeudokomponens esetén, illetve ha az interakciós paraméterek értékét
zérusnak veszik (a számítás ekkor extrapolációnak tekinthető), a Soave állapotegyenlet
teljesítőképessége elmarad a BvdW állapotegyenletétől.

Pedersen [16]BvdW
6 pszeudo komponens 40 pszeudo komponensmért

számított eltérés% számított eltérés% számított eltérés%

0.124 0.133 7.2 0.139 (kij≠0)
0.155 (kij=0)

12.1
25.0

0.136 (kij≠0)
0.151 (kij=0)

9.7
21.8

10.12. táblázat: a  mért és számított folyadékarány (flash) T = 287.25 K, P = 6383475 Pa
Hangsúlyozni kívánom, hogy a BvdW állapotegyenletben egyáltalán nincsenek elegy-
paraméterek, sőt csak a diszkrétként kezelt komponensekre vannak komponens-paraméterek
egyáltalán.
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Komponens N2 CO2 CH4 C2H6+C3H8 C4+
mért móltört 0.0005 0.0572 0.2077 0.2235 0.5111

számított 0.0007 0.0546 0.2003 0.2438 0.5001BvdW
eltérés% 40 -4.5 3.5 9.0 -2.1
számított 0.0007 0.0575 0.2219 0.2374 0.482540 pszeudo

(kij≠0) eltérés% 40 0.5 6.8 6.2 -5.6
számított 0.09 0.1018 0.2263 0.2318 0.439240 pszeudo

(kij=0) eltérés% 80 77 9.0 3.7 -14.0
számított 0.07 0.0572 0.2206 0.2371 0.48436 pszeudo

(kij≠0) eltérés% 40 -0.5 6.2 6.1 -5.24
számított 0.09 0.1015 0.2253 0.2325 0.4398

fo
ly

ad
ék

So
av

e*

6 pszeudo
(kij=0) eltérés% 80.0 76.5 8.5 4.0 -13.95

mért móltört 0.0072 0.0964 0.7559 0.123 0.0175
számított 0.0073 0.0973 0.7634 0.119 0.0134BvdW
eltérés% 1.4 0.9 1.0 -3.2 -23.4
számított 0.0073 0.097 0.7612 0.1194 0.015240 pszeudo

(kij≠0) eltérés% 1.4 0.6 0.7 -2.9 -13.1
számított 0.0074 0.0898 0.7701 0.1183 0.014540 pszeudo

(kij=0) eltérés 2.8 -6.8 1.9 -3.8 -17.1
számított 0.0073 0.0971 0.7634 0.1190 0.01326 pszeudo

(kij≠0) eltérés% 1.4 0.7 1.0 -3.3 -24.57
számított 0.0074 0.0898 0.7728 0.1176 0.0124

gő
z

So
av

e*

6 pszeudo
(kij=0) eltérés% 2.8 -6.8 2.2 -4.4 -29.14

* Pedersen (1985)

10.13. táblázat: a mért és számított összetételek a flash számításnál 287.250 K-en, 6383475 Pa
nyomáson

2. gázkondenzátum (2)

Nincs PNA analízis a (2) jelű elegyre. Tekintettel arra, hogy a frakciónként mért sűrűség közel
azonos az (1) jelű gázkondenzátuméval, és azonos olajmezőből származnak (north sea oils), az
(1) jelű gázelegyre használt PNA függvényeket módosítás nélkül alkalmaztam a (2) jelű elegyre
is. A nem desztillálható maradékot is ugyanúgy karakterizáltam: exponenciális függvényt
használtam 450 molekulatömeg értékig.

10.3. ábra: a műveletek sémája

1. szeparátor
T=324.25 K
P=6303970Pa

2. szeparátor
T=288.15 K
P=101325Pa

elegy

gőz

gőz

folyadék

folyadék
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frakció móltört molekula tömeg
N2 0.0071
CO2 0.0864
CH4 0.7086
C2H6 0.0853
C3H8 0.0495
C4H10 0.0200
C5H12 0.0081
C6 0.0046
C7 0.0061 96
C8 0.0071 107
C9 0.0039 121
C10 0.0028 134
C11 0.0020 147
C12 0.0015 161
C13 0.0011 175
C14 0.0010 190
C15 0.0007 206
C16 0.0005 222
C17+ 0.0037 318

10.14. táblázat: a vizsgált elegy mért adatai [Pedersen (1983)]

A kísérletek során az első szeparátor folyadék fázisát ismételten fojtáson vezették át, majd egy
második szeparátorban elválasztották az egyensúlyi folyadék – és gőzfázist (flash művelet, lásd a
10.3. ábrát).

A számítások eredményei az 10.15. – 10.18. táblázatokban láthatók Pedersen (1984)
számításaival együtt. Mint az előző gázkondenzátum(1)-re, Pedersen és munkatársai (1984) erre
a gázkondenzátumra is a Soave egyenletet használták pszeudokomponens módszerrel, Cavett ( a
Tc illetve Pc számítására) és Lee-Kesler ( az ω-ra) korrelációkkal. Az első szeparátorra számított
folyadékarány eltérése a mért értéktől 9.39%, csaknem négyszerese Pedersen (1984) Soave
állapotegyenlettel kapott hiba%-ának. A gőz fázis BvdW állapotegyenlettel számított összetétele
viszont sokkal kisebb mértékben (átlagosan 3.5%)   tér el a mért értékétől, mint Pedersen
eredményei (átlagosan 21.7%). A folyadék fázisra a BvdW model azonos hibával számolt
(átlagosan 16.4%), mint a Soave (16.3%) .

A második szeparátorra (alacsonyabb hőmérsékleten és kisebb nyomáson) a BvdW számított
folyadékarány eltérése a mért értéktől 1.39%, egy kicsit jobb, mint Pedersen (1984) Soave
állapotegyenlettel kapott eredménye. A folyadék fázisra mind a Pedersen (1984) Soave egyenlet
mind a BvdW egyenlet rossz eredményt ad (123.28%-os illetve 79.42%-os hibával). A gőz
fázisra pedig az mondható, hogy a  lényeges komponensekre (N2-en kivül, mivel nagyon kicsi a
mólttörtje, a hibaszázalék torzító képet ad a modellről) a Soave kicsit jobban számol (4.1%-os
hibával), mint a BVDW (7.7%-os hibával)

BvdW Soave EOS,Pedersen (1984)szeparátor Mért
számított Eltérés% számított Eltérés%

folyadék arány 0.0596 0.0652 9.39 0.0611 2.5

10.15. táblázat: számított és mért folyadékarány az első szeparátornál, T = 324.25 K
hőmérsékleten és P = 63.04 bar nyomáson
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Folyadék fázis Gőz fázis
BvdW Soave [Pedersen(1984)] BvdW Soave [Pedersen(1984)]

Kompone
ns Mért

Számított Eltérés% Számított Eltérés% Mért Számított Eltérés% Számított Eltérés%
CO2 0.0368 0.0333 -9.5 0.0366 -0.5 0.0896 0.0901 0.6 0.0897 0.1
N2 0.0017 0.0008 -52.9 0.0006 -64.7 0.0075 0.0075 0 0.0075 0

CH4 0.1673 0.1721 2.9 0.1704 1.9 0.7428 0.7459 0.4 0.7436 0.1
C2H6 0.0714 0.0702 -1.7 0.0712 -0.3 0.0862 0.0863 0.1 0.0862 0
C3H8 0.0888 0.1047 17.9 0.0939 5.7 0.0470 0.0456 -3.0 0.0466 -0.9
C4H10 0.0702 0.0906 29.1 0.0726 3.4 0.0169 0.0151 -10.7 0.0660 74.4
C5H12 0.0520 0.0569 9.4 0.025 -51.9 0.0053 0.0047 -11.3 0.0027 -96.3

C6+ 0.5118 0.4712 -7.9 0.5021 -1.9 0.0047 0.0048 2.1 0.0046 -2.2
átlag 16.4 16.3 3.5 21.7

10.16. táblázat: számított és mért koncentrációk az első szeparátornál, T = 324.25 K hőmérsékleten és P = 63.04 bar nyomáson

BvdW Soave állapotegyenlet (Pedersen [14])
Flash Mért

Számított Eltérés% Számított Eltérés%

folyadék arány 0.572 0.580 1.39 0.589 2.97

10.17. táblázat: számított és mért folyadékarány a második szeparátornál (flash számítás),
T = 288.15 K hőmérsékleten és P = 1.01325 bar nyomáson

komponens
Folyadék fázis Gőz fázis
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BvdW Soave [14] BvdW Soave [14]
Mért*102 Számított

*102
Eltérés% Számított

*102
Eltérés% Mért*102 Számított

*102
Eltérés% Számított

*102
Eltérés%

CO2 - 0.0817 0.11 8.6 7.8288 -8.96 8.81 2.4
N2 - 0.0003 0.4 0.1906 -52.35 0.41 2.5
CH4 - 0.2195 0.20 39.07 40.7670 4.34 40.47 3.6
C2H6 0.14 0.6125 337.5 0.57 307.1 16.47 15.9110 -3.39 16.58 0.7
C3H8 1.49 3.7122 149.1 2.48 66.4 18.75 19.8480 5.86 18.07 -3.6
C4H10 4.04 8.2764 104.9 4.79 18.6 11.0 10.1580 -7.65 12.2 10.9
C5H12 6.41 7.3893 15.3 6.28 -2.0 3.94 3.3500 -14.96 3.65 -7.4
C6+ 88.19 79.7100 -9.6 85.57 -3.0 1.79 1.9460 8.73 1.79 0
átlag 123.28 79.42 7.7   * 4.1  *

*: a N2 komponens számított móltörtjének eltérése nélküli átlagolás
10.18. táblázat: számított és mért koncentrációk a második szeparátornál (flash számítás), T = 288.15 K hőmérsékleten és P = 1.01325 bar

nyomáson
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10.2.2. Olaj elegy fázisegyensúlyának modellezése

A BvdW állapotegyenletet alkalmaztam olyan elegyek fázisegyensúlyának számítására is,
melyek jelentős metántartalom mellett sok, egyenként kis koncentrációjú, nagy szénatom-
számú komponenst is tartalmaznak (olaj frakció). A szakirodalomból a Pedersen és
munkatársai (1984) által vizsgált elegyet választottam (13 jelű elegy a közleményben)
mintapéldaként (10.19. táblázat). Erre az elegyre azért esett a választásom, mert nemcsak
PNA analízis adatokat közöltek, hanem többféle számítást is végeztek rajta, amelyekhez
tudom hasonlítani a számításaim eredményét.

Frakció Móltört Molekula tömeg P N A
N2 0.0034
CO2 0.0084
CH4 0.4923
C2H6 0.0632
C3H8 0.0446
C4H10 0.0304
C5H12 0.2260
C6 0.0206
C7 0.0333 99 0.56 0.39 0.05
C8 0.0406 106 0.58 0.33 0.09
C9 0.0276 120 0.58 0.30 0.12
C10 0.0133 139 0.57 0.33 0.10
C11 0.0179 146 0.62 0.31 0.07
C12 0.0170 160 0.59 0.33 0.08
C13 0.0181 174 0.57 0.32 0.11
C14 0.0146 194 0.57 0.31 0.12
C15 0.0149 205 0.53 0.32 0.15
C16 0.0108 218 0.53 0.31 0.16
C17 0.0113 234 0.56 0.30 0.14
C18 0.0099 248 0.58 0.28 0.14
C19 0.0088 265 0.57 0.28 0.15
C20+ 0.0764 465 0.56 0.2 0.24

10.19. táblázat: a vizsgált olaj összetétele [mérési adatok: Pedersen (1984), 13. olaj]

A modellezés során a kis molekulájú komponenseket természetesen diszkrét
komponensként kezeltem (N2, CO2, C1 – C6 komponensek az 10.19. táblázatban).

A C7+ frakció leírására a folytonos termodinamikát alkalmaztam. A paraffin/naftén/aromás
(PNA) arányok leírására a PNA analízis adatok alapján három sűrűségfüggvényt határoztam
meg. A sűrűségfüggvényeket az 10.4a. - 10.4c. ábrákon mutatom be.

A C20+ frakciót 3 diszkrét (a frakció mért molekula tömegével azonos
molekulatömegű paraffin, naftén és aromás) komponensként kezelem, és így összesen 11
diszkrét komponenssel és 3 folytonos családdal reprezentáltam az elegyet.
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10.4a. ábra: a paraffin frakció sűrűségfüggvénye
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10.4b. ábra: a nafténes frakció sűrűségfüggvénye
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10.4c. ábra: az aromás frakció sűrűségfüggvénye
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Pedersen és munkatársai (1984) a fenti elegyre a Soave állapotegyenlet mellett Peneloux,
Lee-Kesler, Alani-Kennedy és Standing-Katz módszerekkel is végeztek számításokat
(pszeudokomponens módszerrel), és eredményeiket összevetették a kísérleti adatokkal. A
BvdW állapotegyenletet az általam becsült paraméterekkel használva, az általam
fejlesztett programmal elvégeztem a [Pedersen és munkatársai (1984)] közleményben
említett számításokat és az eredményeket összehasonlítottam Pedersen eredményei közül
a legjobbnak tűnő, Soave egyenlettel számított eredményekkel. Az érdekesség kedvéért a
Pedersen által Lee-Kesler (LK) módszerrel számított eredményeket is feltüntettem.

Adott mennyiségű (tömegű), 10.19. táblázatban definiált elegy móltérfogatát
számoltam különböző nyomásokon, 93.3 °C hőmérsékleten. Mivel a közleményben nem
szerepelnek móltérfogat értékek, csakis a telített (forrponti) folyadék móltérfogatára
vonatkoztatott viszonyszámok, az 10.20. táblázatban ezeket a viszonyszámokat
hasonlítom össze a közleményben szereplő mért és számított értékekkel. A számított
értékek oszlopában a viszonyítási alap az adott állapotegyenlettel számított forrponti
móltérfogat.1

Nyomás Mért BvdW Soave [14] LK [14]*
 (bar) Számított Eltérés% Számított Eltérés% Számított Eltérés%

389.80 0.975 0.9729 -0.21 0.974 -0.10 0.974 -0.10
351.61 0.985 0.9835 -0.15 0.991 0.61 0.982 -0.30
319.68 0.992 0.9931 0.11 0.988 -0.40 0.988 -0.40
288.27 0.998 1.0051 0.71 0.995 -0.30 0.995 -0.30
274.49 1.000 1.0131 1.31 0.998 -0.20 0.998 -0.20
272.56 1.002 1.0142 1.21 0.999 -0.30 0.999 -0.30
258.68 1.013 1.0236 1.04 1.009 -0.39 1.012 -0.10
238.32 1.036 1.0401 0.39 1.035 -0.09 1.045 0.87
211.77 1.077 1.0687 -0.77 1.079 0.18 1.103 2.41
180.56 1.149 1.1183 -2.67 1.153 0.35 1.201 4.52
144.08 1.294 1.2166 -5.98 1.293 -0.08 1.390 7.42

*LK: Lee-Kesler

10.20. táblázat: a mért és a számított elegy-móltérfogat, osztva a forrponti folyadék
móltérfogatával, különböző nyomásokon, 93.3 0C hőmérsékleten

A táblázat első részében, P > 274.49 bar tartományban az elegy ún. hideg folyadék,
tehát folyadékfázis térfogatát számolta az állapotegyenlet. P < 274.49 bar tartományban
az adott nyomáson és 93.3 °C hőmérsékleten az elegy vegyes fázisú, azaz az egyensúlyi
folyadék és gőzfázis összetételének és fázisarányának ismeretében számítottam az elegy
móltérfogatát. Mint a táblázatban bemutatott számítási eredmények is tanúsítják, a BvdW
állapotegyenlettel számított értékek jól egyeznek a kísérleti adatokkal. Pedersen Soave
egyenlettel végzett számítási eredményei kis mértékben közelebb esnek a kísérleti
adatokhoz, az LK módszerrel kapott eredményei azonban a BvdW állapotegyenlettel
kapott értékeknél jobban eltérnek a kísérleti eredményektől.

                                                
1  Tehát a táblázatban tulajdonképpen nem a térfogatokat, hanem annak az állapotegyenlet szerinti

nyomásfüggését hasonlítjuk össze a kísérletileg tapasztalttal.
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Pedersen és munkatársai (1984) hat, egymást követő flash műveletben vizsgálták a
lépésenként keletkező gőzfázis mennyiségét, kompresszibilitási tényezőjét és metán
koncentrációját. Az egymást követő flash műveletek bemenő árama a megelőző egység
kimenő folyadék árama. Valamennyi műveleti egységben a hőmérséklet azonos volt, T =
93.3 °C.

lépésenként eltávolított gáz
BvdW Pedersen [14]lépés Nyomás

(bar) Mért Számított Eltérés% Számított Eltérés%
1 226.96 12.8 12.0 -9.1 12.1 -5.5
2 193.73 8.1 6.0 -24.7 8.8 9.9
3 148.14 10.0 8.8 -12.4 10.9 9.0
4 109.94 8.2 7.8 -5.2 8.3 1.2
5 70.62 8.1 8.4 4.2 7.9 -2.5
6 31.41 8.1 9.3 14.8 7.7 -4.9

10.21. táblázat: a lépésenként eltávolított gáz az induló elegyhez viszonyított mól
százalékának számított és mért mennyisége  93.3 °C hőmérsékleten

A hat egymást követő flash műveletben lépésenként keletkező gőzfázis BvdW
állapotegyenlettel számított mennyiségek nagyobb mértékben térnek el a mérési
eredményektől, mint a Pedersen által Soave állapotegyenlettel számított értékek (10.21.
táblázat).

Ugyanezekre a termékáramokra a a BvdW állapotegyenlettel számított
kompresszibilitási tényezők jól egyeznek a Pedersen által számított értékekkel, tehát a két
módszer azonos pontossággal írja le a mérési adatokat (10.22. táblázat).

BvdW Pedersen [14]Lépés Nyomás
(bar)

Mért
Számított Eltérés% Számított Eltérés%

1 226.97 0.881 0.9160 3.97 0.913 3.63
2 193.73 0.874 0.8980 2.74 0.899 2.86
3 148.14 0.873 0.8920 2.17 0.894 2.40
4 109.94 0.878 0.9017 2.69 0.901 2.62
5 70.62 0.895 0.9239 3.23 0.919 2.68
6 31.41 0.943 0.9559 1.36 0.943 0

10.22. táblázat: a lépésenként eltávolított gáz számított és mért kompresszibilitási
tényezője, 93.3 °C hőmérsékleten
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BvdW Pedersen [14]Lépés Nyomás
(bar)

Mért
Számított Eltérés% Számított Eltérés%

1 226.97 0.8478 0.8443 -0.4 0.8416 -0.7
2 193.73 0.8501 0.8515 0.17 0.8448 -0.6
3 148.14 0.8550 0.8577 0.31 0.8452 -1.1
4 109.94 0.8476 0.8569 1.09 0.8385 -1.1
5 70.62 0.8259 0.8440 2.17 0.8154 -1.3
6 31.41 0.7645 0.7903 3.38

10.23. táblázat: a lépésenként eltávolított gáz számított és mért metán koncentrációja, 93.3
°C hőmérsékleten

A hat egymást követő flash műveletben lépésenként keletkező gőzfázis számított metán tartalma a
BvdW állapotegyenlet esetében jobban egyezik a mérési adatokkal, mint Pedersen számításainál
(1984) (10.23. táblázat). Pedersen által számított metán koncentráció mindegyik termékáram esetén
kisebb a mérési adatnál, az egyezés a nyomás csökkenésével romlik. A BvdW állapotegyenlettel
számított metán koncentráció az első flash lépésben kisebb a mértnél, az ezt követő lépésekben
nagyobb, és a nyomás csökkenésével az ezt követő lépésekben (csökkenő nyomásnál) a különbség
kis mértékben növekszik (10.5. ábra).
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10.5. ábra: a ismétlődő flash műveletben a lépésenként keletkező gőzfázis mért és BvdW
állapotegyenlettel számított metán koncentrációja

A fenti számításokhoz használt három folytonos sűrűségfüggvény spline illesztése
nehézkes és nem könnyű feladat, különösen akkor, ha nagy pontossággal kívánjuk
elvégezni a spline regressziót. A nagy pontosságigénynél egyébként a számítási idő is
jelentősen megnövekszik. Az említett nehézségek elkerülése érdekében kidolgoztam egy
egyszerűsített számítási módszert. Csak egy sűrűségfüggvényt illesztettem a mért
móltörtekre, az állapotegyenlet paramétereit pedig az alábbiak szerint számítottam a
kapott sűrűségfüggvény felhasználásával:
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( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )a I x I a I x I a I x I a Ip p n n a a
0 5 0 5 0 5 0 5. . . .= + +

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )p p n n a aV I x I V I x I V I x I V I= + +

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )α α α αI x I I x I I x I Ip p n n a a= + +

ahol xp(I), xn(I), xa(I) a paraffinos, nafténes illetve aromás komponensek összetétele az I
molekulatömegnél.

A C6 frakciót is bevontam a folytonos termodinamikával leírt részbe, molekulatömegét
85-nek becsültem (a C7 frakció mért molekulatömegéből 14-et levonva, mivel a frakciók
molekulatömegei közötti különbség rendszerint 14 szokott lenni). Végül tehát 10 diszkrét
komponenssel és egy folytonos függvénnyel végeztem az alábbi számításokat. A paraffin,
naftén és aromás csoportok leírására használt „közös” sűrűségfüggvény az 10.6. ábrán
látható.
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10.6. ábra: sűrűségfüggvény egy folytonos komponenscsaládra

Az xp(I), xn(I), xa(I) függvényeket a PNA analízis adataiból kellene becsülni a legkisebb
négyzetek módszerének felhasználásával, de tekintettel arra, hogy a mérések szerint csak
kis mértékben változnak a móltömeggel, az egyszerűsített számítás során értéküket
állandónak tekintettem. A konstansokat a frakciónkénti PNA adatok átlagolásával
határoztam meg.

xp(I) xn(I) xa(I)
0.57 0.316 0.114

10.24. táblázat: az egy sűrűségfüggvénnyel történő számításoknál használt
paraffin-, naftén- és aromás komponensek összetétele

A közös sűrűségfüggvénnyel, konstansnak feltételezett  xp(I), xn(I), xa(I) értékekkel
végzett számítások eredményei gyakorlatilag megegyeznek az 10.20. táblázatban közölt
számítási eredményeimmel, melyeket három különböző sűrűségfüggvény illesztésével
végeztem (10.25. táblázat).
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Nyomás (bar) Mért
Három különböző

 sűrűségfüggvénnyel
számított

Egyetlen
 sűrűségfüggvénnyel

számított

A két számítás
közötti

 eltérés%
389.80 0.975 0.9729 0.9728 -0.010
351.61 0.985 0.9835 0.9834 -0.010
319.68 0.992 0.9931 0.9929 -0.020
288.27 0.998 1.0051 1.0048 -0.030
274.49 1.000 1.0131 1.0128 -0.030
272.56 1.002 1.0142 1.0140 -0.020
258.68 1.013 1.0236 1.0233 -0.029
238.32 1.036 1.0401 1.0399 -0.019
211.77 1.077 1.0687 1.0685 -0.019
180.56 1.149 1.1183 1.1182 -0.009
144.08 1.294 1.2166 1.2163 -0.025
111.36 1.521 1.3803 1.3794 -0.065
80.96 1.938 1.6824 1.6802 -0.131

10.25. táblázat: három sűrűségfüggvénnyel és egy sűrűségfüggvénnyel végzett mól-
térfogat számítás összehasonlítása (a számított móltérfogat és a forrponti folyadék
móltérfogat hányadosa)
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Összefoglalás

Eredményeimet a következőkben foglalom össze

1. A ridge regresszió alkalmazásával kapcsolatban megállapítottam, hogy jobb az eredeti
formát (a változók centralizálása és skálázása nélkül: 1. képlet) alkalmazni, mint a
gyakorlatban elterjedten használt korrelációs formát ( először a változókat centralizáljuk
és skálázzuk, utána a centralizált és skálázott változókra alkalmazzuk a ridge regressziót
és visszatranszformáljuk: 2. és 3. képlet)

( ) YXkIXX TT 1*ˆ −
+=β (1)

( ) ηξξξγ TT kI 1*ˆ −
+= (2)

*1** ˆˆ γβ −= D (3)

A ridge regresszió alkalmazásakor egy addig az irodalomban nem ismert eljárást
vezettem be arra a műszaki-természettudományi modellekben igen gyakran előforduló
esetre, amikor a paraméterek nagyságrendben különbőznek egymástól. A módszer
lényege: a paraméterek jósolt értékeivel való relatív skálázása a ridge regresszió
alkalmazása előtt. Arra a következtetésre jutottam, hogy a relatív skálázással a ridge
regresszió sokkal jobb becslést ad, mint e nélkül. Azt találtam, hogy a skálázás akkor is
jól működik, ha jósolt értékek az igazi értékeket csak durván közelítik.

Egy nemlineáris matematikai függvény és egy állapotegyenlet szimulációs
példájával bebizonyítottam, hogy a ridge regresszió nemcsak a lineáris modellekre,
hanem nemlineárisakra is igen hasznosan alkalmazható.

2. Összehasonlítottam a ridge regresszióval és a legkisebb négyzetek módszerével becsült
paramétereket használó modell extrapolációs képességét. A BvdW csoport-járulék-
állapotegyenlet-modell paramétereit becsültem n-alkánok tenzió-adataiból, szűkebb ill.
szélesebb hőmérséklet-tartományra, a kapott modell-paraméterekkel extrapolációs
számításokat végeztem. Megállapítottam, hogy a ridge regresszióval becsült
paraméterekkel a modell extrapolálhatósága jobb, mint a legkisebb négyzetek
módszerével becsült paraméterekkel, mind magasabb hőmérsékletre, mind nagyobb
szénatom-számú alkánok felé, tenzióra és sűrűségre is. Ez olyannyira igaz, hogy a ridge
regresszióval kevesebb adatból (szűkebb hőmérséklet-tartományból) becsülve is jobb
extrapolációs eredményeket kapunk, mint a legkisebb négyzetek módszerével több
adatból becsülve a paramétereket.

3. A BvdW modell paramétereit a tiszta komponensek tenzió-adataiból becsültem ridge
regresszióval az alkán, aromás és aliciklusos homológ családra. Azt találtam, hogy az
alkán homológ családot jobb pentán- és metilén-csoportokból felépítünk, mint metil- és
metilén-csoportokból, mert utóbbi esetben értelmetlen, 1-nél kisebb α értéket kapunk a
pentánra és a hexánra.

Az aliciklusos homológ család paraméterbecslésénél figyelmen kívül kell hagyni
a metil-ciklohexán tenzió-adatait, mert ezek az adatok nem illeszkednek a többi
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komponensek adataihoz, és emiatt a becsült α paraméter-értékek teljesen értelmetlenek (a
ciklohexán α értéke 0.376-nek adódik). A metil-ciklohexán adatait kihagyva a becsült α
értékek értelmesek lesznek (a ciklohexán α értéke 1.154). Úgy találtam, hogy ciklohexánt
és metilén-csoportot célszerű csoportokként definiálni.

Az aromás homológ sor felépítésénél az aromás CH- és CH2-, alifás CH2- és CH3-
csoportok helyett benzolt és metilén csoportot célszerű építőkövekként használni.

4. Az általam becsült paraméterekkel használt BvdW állapotegyenletet alkalmasnak
találtam többkomponensű szénhidrogén-elegyek, szintetikus és valódi olajok,
gázkondenzátumok fázisegyensúlyának leírására. Így pl. a modell nagy pontossággal
(2.26- 3.16%-os átlagos hibával) becsüli a nehéz komponenseket (C30-ig) is tartalmazó
négy szintetikus alkán-elegy a nyomását a 291.05 - 423.75 K hőmérséklet-tartományban,
54 mérési pontra. Két olyan hatkomponensű alkán-elegy, amelyben a dekán a
legnehezebb komponens, forrponti nyomását 338.71 K-en pedig kicsit nagyobb
pontatlansággal, 15.2%-os (az elegyben kicsi a metán móltörtje: 0.0226) illetve 5.12%-os
(az elegyben nagyobb a metán móltörtje a másik elegybelihez képest: 0.3513) hibával
jósolja.

Szén-dioxidot tartalmazó szintetikus olajok termodinamikai viselkedését is
kielégítő pontossággal írja le a modell. Egy olyan szintetikus, alkánokat tartalmazó
olajnak a tenzióját, amelybe szén-dioxidot kevertek egészen 90%-ig, két hőmérsékleten
(322 K-en, 10 ponton illetve338.7 K-en, 6 ponton) 6.2%-os illetve 4.34%-os átlagos
hibával alulbecsüli. Egy másik szintetikus olajra, amelyben a 78%-os széndioxid mellett
alkánok, aromások és naftének vannak jelen, a flashing-számításánál (323.2 K-en és
7.12-8.18 MPa tartományban) a szén-dioxid koncentrációját a folyadékfázisban 4% alatti,
a gőzben pedig 0.06%-os hibával becsüli.

A hagyományos modellekkel összehasonlítva jól definiált szénhidrogén-
elegyek (többkomponensű elegyek, szintetikus olajok, ahol a komponensek és
koncentrációjuk pontosan ismert) fázisegyensúlyát lényegesen jobban írja le a BvdW
modell, mint a Soave EOS [Cotterman, R.L és Prausnitz, J.M (1985) által becsült
paraméterekkel], különösen akkor, ha széndioxidot is tartalmaznak. A
gázkondenzátumokra és az olajokra nézve a két modell megbízhatósága azonos, hol
BvdW, hol pedig a Soave egyenlet bizonyul jobbnak.

Az irodalomban újabban közölt modellek között is megállja a helyét a BvdW
modell. Míg a BvdW 2.26%-3.16%-os hibával becsüli a nehéz komponenseket (C30-ig) is
tartalmazó szintetikus szénhidrogén-elegyek nyomását, addig a Boukouvalas és
munkatársai (1997, LCVM modell) által közölt eredmények a mértektől 4.09%-5.39%-
kal térnek el, vagyis a BvdW eredményei jobbak. Bergen R. V. és munkatársai (1997,
Sanchez-Lacombe modell) közölt, hat komponensű alkán-elegyeken végzett,
eredményeket összevetve a számításaimmal az mondható, hogy kisebb metán
koncentráció esetén a BvdW és a Sanchez-Lacombe modell a kérdéses adatsorhoz
illesztett interakciós paraméterekkel egyformán jól írja le a mérési adatokat. A Sanchez-
Lacombe modell kij= 1 paraméter-választással kevésbé jól írja le a mérési adatokat.
Nagyobb metán-koncentráció esetén a BvdW modell rosszabbnak bizonyult, mint a
Sanchez-Lacombe modell.
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5. Kidolgoztam a BvdW állapotegyenlet folytonos termodinamikai változatát, a
koncentrációk helyett használandó sűrűségfüggvény leírására harmadfokú spline-
polinomot használtam. Az elegyekben előforduló kisebb szénatom-számú
komponenseket és a gázokat diszkrét komponensként, a nehezebb komponenseket
folytonos elegyként kezeltem, tehát ún. félfolytonos elegyekkel dolgoztam. A módszer
alkalmasságát paraffinos ill. paraffinokat, nafténeket és aromás frakciót is tartalmazó
gázkondenzátumok ill. gázokat is tartalmazó olaj-elegyek fázisegyensúlyának és
szétválasztási műveletének (flashing) az számításának irodalmi példáján vizsgáltam, az
eredmények elfogadhatónak bizonyultak.
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A. Függelék

a becsült paraméterek mértékegysége

paraméterek mértékegység
U0, Uk,0 ,Uk,1 N.m4/mol2

H0 ,Hk,0 ,Hk,1 N.m4/mol2

u0/k ,uk,0 ,uk,1 K
V00 ,Vk,0 ,Vk,1 m3/mol
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B. Függelék

A modellek összehasonlításának céljából számított eredmények

Soave BvdW LCVMT(K) Pmért
(Pa) Pszámított ΔP% Pszámított ΔP% Pszámított ΔP%

291.05 12200000 10245600 -16.02 12832500 5.18 13249200 8.6
304.15 12750000 11094800 -12.98 13531000 6.12 13540500 6.2
314.15 13200000 11677300 -11.53 13965400 5.78 13886400 5.2
322.05 13600000 12097300 -11.04 14253300 4.80 14293600 5.1
333.15 14000000 12628600 -9.79 14582200 4.15 14616000 4.4
342.65 14350000 13030100 -9.19 14799400 3.13 14952700 4.2
352.05 14550000 13381000 -8.03 14961000 2.82 15044700 3.4
361.95 14800000 13702600 -7.41 15078800 1.88 15273600 3.2
373.95 15050000 14029700 -6.77 15156200 0.70 15501500 3
382.65 15200000 14226100 -6.40 15171500 -0.18 15656000 3
393.25 15300000 14421800 -5.73 15148400 -0.99 15713100 2.7
401.65 15350000 14544700 -5.24 15100200 -1.62 15733700 2.49
413.05 15450000 14668500 -5.05 14996600 -2.93 15882600 2.8
422.65 15500000 14736700 -4.92 14878300 -4.01 15965000 3

   Átlag:       -8.58            3.16   4.09
A elegy

Soave BvdW LCVMT(K) Pmért
(Pa) Pszámított ΔP% Pszámított ΔP% Pszámított ΔP%

296.65  2600000 10652900 -15.45 12897900 2.36 13671000 8.5
303.65  3000000 11098100 -14.63 13261500 2.01 14040000 8
313.25  3480000 11663200 -13.47 13693500 1.58 14477500 7.39
322.05  3880000 12135000 -12.57 14026300 1.05 14837700 6.89
333.15  4300000 12668400 -11.41 14367000 0.46 15186600 6.2
343.15  4620000 13091600 -10.45 14604700 -0.10 15453300 5.69
353.15  4970000 13462400 -10.07 14782600 -1.25 15823200 5.69
362.15  5200000 13753300 -9.51 14896000 -2 16036000 5.5
373.25  5390000 14058900 -8.64 14980100 -2.66 16174800 5.09
382.65  5500000 14274000 -7.90 15007500 -3.17 16228500 4.7
392.95  5650000 14466200 -7.56 14995500 -4.18 16385500 4.69
402.65  5750000 14608200 -7.24 14947700 -5.09 16506000 4.8
412.65  5830000 14717000 -7.03 14864800 -6.09 16605600 4.89
422.85  5880000 14791300 -6.85 14748200 -7.12 16689800 5.09

   Átlag:       -10.2              2.79   5.94
B elegy

B.1a. táblázat: Daridon cikk [Daridon J. L. és munkatársai(1996)] A és B elegyének
számítási eredményei
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Soave BvdW LCVMT(K) Pmért
(Pa) Pszámított ΔP% Pszámított ΔP% Pszámított ΔP%

294.15 12500000 10415400 -16.67 12634800 1.07 13700000 9.6
304.45 12900000 11071500 -14.17 13176200 2.14 13880400 7.6
313.45 13400000 11595500 -13.46 13576800 1.31 14378200 7.3
323.75 13850000 12139100 -12.35 13958800 0.78 14777900 6.69
333.15 14150000 12583800 -11.06 14241900 0.64 14970700 5.8
341.25 14450000 12928700 -10.52 14439500 -0.07 15259200 5.6
353.25 14750000 13376900 -9.30 14660200 -0.60 15472700 4.89
362.45 14950000 13671700 -8.55 14776000 -1.16 15622700 4.49
372.65 15100000 13951600 -7.60 14855200 -1.62 15688900 3.9
382.75 15250000 14182600 -6.99 14887100 -2.37 15814200 3.69
394.25 15400000 14392800 -6.54 14872300 -3.42 15969800 3.7
403.15 15500000 14519200 -6.32 14827000 -4.34 16089000 3.8
413.35 15600000 14627400 -6.23 14742300 -5.49 16239600 4.1
423.75 15650000 14699800 -6.07 14622900 -6.56 16322900 4.29

   Átlag:       -9.70              2.26   5.39
C elegy

Soave BvdWT(K) Pmért
(Pa) Pszámított ΔP% Pszámított ΔP%

311.95 13700000 11662300 -14.87 13745200 0.32
323.35 14150000 12276400 -13.24 14176800 0.18
332.55 14450000 12718600 -11.98 14456700 0.05
342.65 14800000 13150800 -11.14 14699800 -0.67
352.65 15100000 13525700 -10.42 14879800 -1.45
362.05 15350000 13832000 -9.88 14998700 -2.28
370.95 15500000 14082900 -9.14 15070200 -2.77
382.95 15750000 14363700 -8.80 15108800 -4.07
393.25 15850000 14555300 -8.16 15094000 -4.76
402.45 15950000 14690000 -7.89 15047000 -5.66
412.25 16050000 14798100 -7.8 14965000 -6.76
422.15 16100000 14872200 -7.62 14851800 -7.75
311.95 13700000 11662300 -14.87 13745200 0.33
323.35 14150000 12276400 -13.24 14176800 0.19

   Átlag:       -10.08              3.06
D elegy

B.1b. táblázat: Daridon cikk [Daridon J. L. és munkatársai(1996)] C és D elegyének
számítási eredményei
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Soave BvdWXCO2 Pmért
(MPa) Pszámított ΔP% Pszámított ΔP%

0.00  10.197  8.8884 -12.83 10.6064 4.01
0.1987  11.48  8.8207 -23.16 11.4513 -0.25
0.3973  12.135  8.8186 -27.32 11.5661 -4.68
0.4969  12.149  8.85 -27.15 11.2192 -7.65
0.5970  11.928  8.9129 -25.27 10.7859 -9.57
0.6977  11.507  9.0172 -21.63 10.3475 -10.07
0.7482  11.225  9.0859 -19.05 10.1564 -9.51
0.7985  10.908  9.1771 -15.86 10.0244 -8.10
0.8487  10.556  9.2848 -12.04 9.9413 -5.82
0.8993  10.184  9.5074 -6.64 9.9468 -2.33

Átlag:        -19.10          -6.20
T=322 K

Soave BvdWXCO2 Pmért
(MPa) Pszámított ΔP% Pszámított ΔP%

0.00  10.749 9.5358 -11.28 11.0878 3.15
0.2022  12.369 9.7345 -21.29 12.5956 1.83
0.4035  13.493 10.0437 -25.56 13.1326 -2.67
0.6044  13.638 10.5091 -22.94 12.8047 -6.11
0.8017  13.121 11.2031 -14.61 12.1952 -7.05
0.8530  12.838 11.4196 -11.05 12.1657 -5.23

Átlag:        -17.79          -4.34
T = 338.7 K
B.2. táblázat: Turek cikk [Turek és munkatársai (1981)] két elegyének számítási
eredményei
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P(MPa)
7.12 7.47 7.80 8.18Komponensek

X*102 Y*103 X*102 Y*103 X*102 Y*103 X*102 Y*103

CO2 57.398 994.53 61.790 994.46 66.592 994.41 73.291 994.39
n-Paraffinok
Bután 0.4042   0.757 0.3717 0.735 0.3351 0.709 0.2823 0.667
Pentán   86.06   0.791 0.781 0.768 0.6929 0.738 0.5679 0.687
Hexán 1.6034   0.762 1.4445 0.756 1.2707 0.746 1.0274 0.718
Heptán 2.2833   0.561 2.0501 0.572 1.7956 0.58 1.4413 0.582
Oktán 2.9616   0.376 2.6551 0.395 2.3207 0.413 1.8554 0.432
Nonán 3.8338   0.251 3.4349 0.272 2.9994 0.294 2.3931 0.322
Dekán 2.9691   0.101 2.6596 0.112 2.3213 0.125 1.85 0.144
Undekán 2.4351   0.043 2.181 0.049 1.9032 0.057 1.516 0.068
Dodekán 1.6980   0.015 1.5208 0.018 1.327 0.022 1.0567 0.027
Tridekán 1.0592   0.005 0.9487 0.006 0.8278 0.007 0.6591 0.01
naftének
Ciklohexán 1.3718 0.479 1.2345 0.469 1.0839 0.455 0.8728 0.429
Metilciklohexán 1.984 0.355 1.7805 0.357 1.5581 0.358 1.2478 0.352
Etilciklohexán 2.4766 0.227 2.22 0.236 1.9396 0.244 1.5489 0.251
Propilciklohexán 2.9254 0.138 2.621 0.147 2.2882 0.157 1.8245 0.17
Butilciklohexán 2.1742 0.052 1.9475 0.058 1.6997 0.064 1.3542 0.072
Pentilciklohexán 1.6175 0.02 1.4488 0.023 1.2643 0.026 1.0069 0.031
Hexilciklohexán 1.2788 0.008 1.1454 0.01 0.9995 0.011 0.7958 0.014
Heptilciklohexán 0.8195 0.003 0.734 0.003 0.6405 0.004 0.5099 0.005
n-Alkilbenzolok
Toluol 1.2188 0.208 1.0935 0.214 0.9565 0.219 0.7659 0.222
Etilbenzol 1.7241 0.154 1.5452 0.163 1.3498 0.172 1.0778 0.183
Propilbenzol 2.1692 0.102 1.9433 0.111 1.6965 0.121 1.3527 0.134
Butilbenzol 1.5358 0.038 1.3756 0.042 1.2006 0.048 0.9565 0.055
Pentilbenzol 1.1981 0.015 1.0731 0.018 0.9364 0.021 0.7458 0.025

B.3. táblázat: Angelos cikk [C.P. Angelos és munkatársai (1992)] flash számítási
eredményei 323.2 K hömérsékleten különböző nyomásokon, BvdW modellel
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C. függelék

A paraméterbecslésre használt adatok

Pentán Hexán Heptán Oktán
P(kPa) T(K) P(kP) T(K) P(kP) T(K) P(kP) T(K)
 2.506 232[1] 0.08854 214[1] 0.01286 215[1] 0.001963 216[1]
14.32 262[1] 0.3277 229[1] 0.2450 247[1] 0.05309 248[1]

  81.967 303.15 2.681 259[1] 5.448 296[1] 0.6070 280[1]
159.1 323.15 9.487 282[1] 12.332 313.15 10.488 333.15
  283.2 343.15 24.944 303.15 28.030 333.15   46.825 373.15
469.3 363.15 54.039 323.15 78.576 363.15  86.340 393.15
733.3 383.15  142.39 353.15 140.61 383.15  190.22 423.15
1094 403.15  246.0 373.15  235.30 403.15 300.6 443.15
1579 423.15 497.3 403.15 297.90 413.15 453.6 463.15
2208 443.15 746.8 423.15 459.90 433.15  782.6 493.15

1085.0 443.15 678.00 453.15 1092 513.15
1532 463.15 1151.0 483.15 1279 523.15
1802 473.15 1354.0 493.15

[1] Vargaftyik, N.B. (1972)
jelölés nélkül: Smith, B., Srivastava, R. (1986)

C.1a. táblázat: a n-pentántól n-oktánig, a kritikus pontig (vagy annak közeléig)
használt adatok a paraméterek becslésére a legkisebb négyzetek módszerével

Hexán Heptán oktán
T(K) P(kPa) T(K) P(kPa) T(K) P(kPa)
 214 0.08854 215 0.01286 216 0.001963
 229 0.3277 231 0.06317 232 0.01164
 244 1.010 247 0.2450 248 0.05309
 259 2.681 264 0.8397 264 0.1959
 274 6.288 280 2.280 280 0.6070
 289 13.3 296 5.448 296 1.628
 304 25.8 312 11.7 312 3.869
 319 46.48

Smith, B., Srivastava, R. (1986)

C.1b. táblázat: n-pentánra a kritikus pontig, a n-hexántól n-oktánig csak mérsékelt
nyomásig használt adatok a paraméterek becslésére a legkisebb négyzetek
módszerével illetve ridge regresszióval
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            P(Pa)         T(K) ρV (ml/mol) ρL(ml/mol)
   518.9 136 1935 41.75
  642.0 140 1579 42.53
  823.9 145 1239 43.60
  906.2 147 1128 44.06
  1088 151 938.8 45.05
  1241 154  821  45.85
  1351 156 751.8 46.43
  1468 158 688.9 47.04
  1791 163 555.3 48.73
  1934 165 509.7 49.49
  2244 169 429.2           51.2
  2499 172 376.7 52.68
  2680 174 344.8           53.8
  3071 178 287.3 56.46
  3619 183  224 61.11
  3858 185  200 63.77

Smith, B., Srivastava, R. (1986)

C.2a. táblázat: A metán paraméterbecslésére használt adatok

P(Pa)   T(K) ρV (ml/mol) ρL(ml/mol)
0.3544 120  2814242   48.56
1.146 129  934763   49.36
3.465 139  332831   50.29
8.875 149   138968   51.26
19.92 159   65800   52.30
51.89 173   27216   53.86
93.12 183   15873   55.07
156.4 193   9828   56.38
295.0 207   5439   58.41
439.9 217   3728   60.04
748.8 232   2230   62.85
1159 246   1439   66.03
1538 256   1070   68.79
2000 266   800.7   72.16
2806 280   531.4   78.57
3515 290   387.1   85.6

Smith, B., Srivastava, R. (1986)

C.2b. táblázat: A etán paraméterbecslésére használt adatok
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P(Pa)   T(K) ρV (ml/mol) ρL(ml/mol)
0.2176 148 5653751 65.68
1.625 167 852644 67.73
7.740 186 198474 69.79

17.48 198 93039 71.20
37.59 211 45695 72.86
96.63 230 18985 75.53
211.3 249 9121 78.59
407.9 268 4877 82.16
604.5 281 3329 85
715.3 287 2819 86.44
1005 300 2001 89.95
1340 312 1482 93.79
1788 325 1080 98.88
2338 338 786.1 105.55
2951 350 575.7 114.36
3752 363 379.5 132.13

Smith, B., Srivastava, R. (1986)

C.2c. táblázat: A propán paraméterbecslésére használt adatok

P(Pa)   T(K) ρV (ml/mol) ρL(ml/mol)
13.97 230 135410 90.10
27.87 243 71234 91.95
66.35 262 31774 94.87
88.14 269 24379 96.03

 111.0 275 19659 97.06
143.1 282 15488 98.31
221.3 295 10267 100.79
266.7 301 8598 102.01
328.2 308 7050 103.52
389.0 314 5987 104.87
549.0 327 4279 108.07
753.4 340 3122 111.7
1009 353 2313 115.93
1324 366 1730 120.96
1707 379 1299 127.19
2168 392 969 135.28

Smith, B., Srivastava, R. (1986)

C.2d. táblázat: A bután paraméterbecslésére használt adatok
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Komponens Mérési pontok
száma

T [K] P [kPa]

C5H12 [1] 16 269-439 20.150-2082
C6H14 [1] 17 289-477 13.300-1905
C7H16 [1] 16 304-507 8.080-1670
C8H18 [1] 16 336-536 11.78-1555
C9H20 [1] 13 344-424 6.555-101.4
C10H22 [2] 11 343.15-523.15 2.525-508.854
C11H24 [2] 15 363.15-503.15 2.786-221.496
C12H26 [2] 17 363.15-523.15 1.232-215.083
C13H28 [2] 18 343.15-513.15 0.167-113.788
C14H30 [2] 15 393.15-533.15 1.241-118.246
C15H32 [2] 15 413.15-553.15 1.644-125.096
C16H34 [2] 10 463.15-553.15 6.917-87.294
C17H36 [2] 16 433.15-583.15 1.249-119.503
C18H38 [2] 15 453.15-593.15 1.753-108.063
C19H40 [2] 16 463.15-613.15 1.625-121.083
C20H42 [2] 16 473.15-623.15 1.533-112.471

[1] Smith és társai (1986) [2] Vargaftyik, N.B. (1972)

C.3. táblázat: a paraffin homológ család paraméterbecslésére használt tiszta
komponensek nyomás és hőmérséklet tartományai

Komponens Mérési pontok
száma

T [K] P [kPa]

C6H6  [1] 16 297-491 12.03-1896.0
C7H8  [1] 16 320-518 10.74-1549.0
C8H10  [1] 16 347-547 13.19-1466
C9H12  [2] 13 86.61-187.87 t 0.1-2.0 b

C10H14  [2] 13 107.51-213.13 t 0.1-2.0 b

C12H18  [2] 13 145-258 t 0.1-2.0 b

C15H24  [2] 11 194-294 t 0.1-2.0 b

C17H28  [2] 13 222-349 t 0.1-2.0 b

C19H32  [2] 12 247-378 t 0.1-2.0 b

C22H38  [2] 12 280-415 t 0.1-2.0 b

b : bar; t : 0C; [1] Smith és társai (1986)
[2]  TRC THERMODINAMIC TABLES-HYDROCARBONS

C.4. táblázat: az aromás homológ család paraméterbecslésére használt tiszta
komponensek nyomás és hőmérséklet tartományai
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Komponens Mérési pontok
száma

T [K] P [kPa]

C6H12 [1] 19 297-522 12.36-2721
C7H14 [1] 25 303-545 7.781-2465
C8H16 [2] 15 46.19-159.62 t 0.1-2 b

C9H18 [2] 15 67.04-185.72 t 0.1-2 b

C10H20 [2] 15 87.45-211.13 t 0.1-2 b

C11H22 [2] 15 107-235.0 t 0.1-2 b

C12H24 [2] 15 124.6-257.0 t 0.1-2 b

C13H26 [2] 15 141.9-278.0 t 0.1-2 b

C14H28 [2] 15 158.1-297.8 t 0.1-2 b

C15H30 [2] 15 173.4-316.2 t 0.1-2 b

C16H32 [2] 15 187.43-332.87 t 0.1-2 b

C17H34 [2] 15 201.10-348.90 t 0.1-2 b

C18H36 [2] 15 213.9-364.10 t 0.1-2 b

C19H38 [2] 15 226.2-378.3 t 0.1-2 b

C20H40 [2] 15 238-392 t 0.1-2 b

C21H42 [2] 15 249-404 t 0.1-2 b

C22H44 [2] 15 260-416 t 0.1-2 b

b : bar; t : 0C; [1] Smith, B., Srivastava, R. (1986)
[2]  TRC THERMODINAMIC TABLES-HYDROCARBONS

C.5. táblázat: a nafténes homológ család paraméterbecslésére használt tiszta
komponensek nyomás és hőmérséklet tartományai
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T(K) P(Pa) Xillékonyabb Yillékonyabb Biner elegyek
273.16  68.947  0.3481 0.9839
273.16  137.894 0.6117 0.9450
294.26  68.947 0.3260 0.964
294.26  151.683 0.67 0.92
316.48  151.683 0.6492 0.8948
338.71  82.736 0.3301 0.9034
338.71  151.683 0.6378 0.8437
372.04  137.894 0.5594 0.7678
399.82  68.947 0.2376 0.6958
399.82  110.315 0.4251 0.6720
427.59  82.736  0.3060  0.5177

Metán-pentán

277.59 68.947 0.3215 0.9966
277.59 189.604 0.6870 0.9690
310.93 68.947 0.2842 0.9910
310.93 189.604 0.6400 0.9620
344.26 103.42 0.3620 0.9770
344.26 206.841 0.6610 0.9360
377.59 86.184 0.2940 0.9566
377.59 172.367 0.5450 0.9280
410.93 86.184 0.281 0.9120
444.26 86.184 0.2780 0.8369

Metán-heptán

277.59  63.824 0.2901 0.999
310.93  86.184 0.3177 0.9991
310.93  172.367 0.5183 0.9965
344.26  275.788 0.6796 0.9779
377.59  103.420 0.3275 0.9941
377.59  275.788 0.6782 0.9657
410.93  103.42 0.3190 0.9870
410.93  258.551 0.6523 0.9530
444.26  103.420 0.3162 0.9699
477.59  155.131 0.4555 0.9300

Metán-dekán

C.6a. táblázat: a paraffin homológ család paraméterbecslésére használt biner
elegyek (metán-alkán) adatai
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T(K) P(Pa) Xillékonyabb Yillékonyabb Biner elegyek
277.59  6.895  0.2891  0.9504
277.59  20.684  0.8141  0.9901
310.93  13.789  0.3201  0.9134
310.93  41.368  0.8503    0.9782
344.26  20.684  0.2982    0.8391
344.26  55.158 0.7295    0.9100
377.59  31.026 0.3032    0.7456
377.59  55.158  0.5567    0.8019
410.93 55.158  0.3988    0.6165

Etán-pentán

278.15  6.89  0.3  0.995
298.95  13.79   0.4   0.994
312.55  27.58   0.6   0.993
338.71  27.579  0.46   0.98
338.71  62.052  0.858   0.975
366.48  27.579  0.353   0.953
366.48  68.947  0.747   0.951
394.26  34.473  0.358   0.913
394.26  75.842  0.674   0.9090
422.04  68.974  0.553   0.86

Etán-heptán

277.59  6.895 0.2567 0.9994
277.59  20.684 0.7769 0.9998
310.93  13.789 0.3060 0.9988
310.93 41.368 0.8165 0.9988
344.26 20.684 0.3144 0.9968
344.26 55.158 0.7127 0.9970
377.59 27.579 0.3144 0.9930
377.59 75.842 0.7098 0.9902
410.93 89.631 0.6765 0.9715
444.26 41.368 0.3231 0.9619

Etán-dekán

Knapp és társai (1981)

C.6b. táblázat: a paraffin homológ család paraméterbecslésére használt biner
elegyek (etán-alkán) adatai
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T(K) P(bar) Xillékonyabb Yillékonyabb Biner elegyek
338.71  6.895 0.014  0.9250
338.71  41.638 0.09 0.98
338.71  137.894 0.278  0.969
338.71  206.841 0.4 0.956
338.71  289.577 0.538  0.932
421.05  19.869 0.0252 0.6516
421.05  47.308 0.0823 0.7991
421.05  150.253 0.2651 0.814
421.05  242.629 0.4947 0.7222
461.85  51.168 0.0762 0.6439
461.85  138.6 0.2609 0.725
461.85  162.999 0.3179  0.7163

Metán-benzol

422.45 20.214 0.0353 0.8426
422.45 51.442 0.0954 0.91
422.45 152.654 0.2879 0.9148
422.45 250.218 0.4897 0.8493
462.05 50.358 0.0884 0.8144
462.05 151.985 0.2850 0.8593
462.05 230.379 0.4925 0.7847
500.75 50.571 0.0841 0.6712
500.75 149.229 0.3098 0.7439

Metán-toluol

273.15 20.684 0.8723 0.9979
293.15 20.684 0.4398 0.9904
293.15 27.579 0.7117 0.9954
313.15 20.684 0.2916 0.9785
313.15 34.473 0.5888 0.9881
313.15 41.368 0.7711 0.9904
333.15 27.579 0.3087 0.9704
333.15 48.263 0.64 0.9752
373.15 48.263 0.3763 0.9240
393.15 68.947 0.4793 0.8814
433.15 82.736 0.4506 0.7772
473.15 82.736 0.3611 0.6179
493.15 68.947 0.2322 0.5205

Etán-benzol

Knapp és társai (1981)

C.7. táblázat: az aromás homológ család paraméterbecslésére használt biner
elegyek adatai
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T(K) P(bar) Xillékonyabb Yillékonyabb Biner elegyek
294.26 41.368 0.1288 0.9934
294.26 155.131 0.4331 0.9844
310.93 27.579 0.082 0.986
310.93 137.894 0.372 0.981
310.93 241.314 0.6201  0.9270
344.26 120.657 0.3086  0.9678
344.26 241.314 0.6070  0.9002
377.59 120.657 0.2963 0.9399
377.59 241.314 0.6090 0.8270
410.93 86.184 0.2054 0.8939
410.93 206.841 0.5141 0.8210

Metán-
ciklohexán

283.15 13.789 0.4385 0.9872
299.82 6.895 0.1459 0.9435
299.82 27.579  0.6755  0.9917
316.48 6.895 0.1165 0.9246
316.48 27.579  0.5054  0.9832
333.15 13.789  0.1997  0.9434
333.15 27.579  0.4 0.9716
333.15 41.368  0.6043 0.9844
349.82 13.789  0.1615 0.9161
349.82 55.158  0.6528 0.9593
383.15 55.158  0.4762 0.9138
399.82 68.947  0.5286 0.8956
416.48 82.736 0.5812 0.8203
433.15 82.736 0.5273 0.7717

Etán-
ciklohexán

Knapp és társai (1981)

C.8. táblázat: a nafténes homológ család paraméterbecslésére használt biner
elegyek adatai
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P(bar)   T(K) ρV () ρL()
6.00   220   63.291 0.857
7.34   225   50.943 0.871
8.91   230   48.103 0.885
10.75    235    36.232  0.901
12.82    240    30.581  0.918
15.18    245    25.773  0.936
17.87    250    21.787  0.956
20.85    255    18.450  0.978
24.21    260    15.723  1.002
27.87    265    13.387  1.029
32.03    270    11.287  1.059
36.576    275     9.728  1.092
41.588    280     8.244  1.132
47.096    285     6.974  1.181
53.148    290    5.817  1.243
59.802    295    4.778  1.329
67.115    300    3.733  1.479
71.858    303    2.978  1.656

Knapp és társai (1981)

C.9.táblázat: a széndioxid paraméterbecslésére használt tiszta komponensű
adatok
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T(K) P(bar) X(CO2) Y(CO2) Biner elegyek
250 18.279  0.2245 0.3697
250 20.295  0.398 0.5056
250 20.255  0.8829 0.8217
250 18.755  0.9701 0.9378
263.15 24.115  0.165 0.286
263.15 27.803  0.339 0.453
263.15 28.239 0.937 0.9
263.15 29.607 0.858 0.816
283.15 40.681 0.234 0.315
283.15 48.514 0.542 0.578
283.15 47.409 0.928 0.908
283.15 49.243 0.833 0.815
293.15 44.461 0.119 0.159
293.15 52.719 0.313 0.341
293.15 60.987 0.889 0.876

CO2-C2H6

277.59  17.237 0.2402 0.6864
277.59  27.579 0.5532 0.8309
294.26  24.131 0.2423 0.6235
294.26  48.263 0.7516 0.8673
310.93  34.473 0.2709 0.5876
310.93  58.605 0.6346 0.7647
327.59  41.368 0.2376 0.4804
327.59  58.605 0.4403 0.5896
344.26  44.816 0.1698 0.3218
344.26  65.5 0.3735 0.4202

CO2-C3H8

273.15 15.502  0.3340  0.9200
273.15 26.040  0.6810  0.9630
283.15 21.298  0.3644  0.9206
283.15 35.666  0.7840  0.9632
310.93 27.597  0.284  0.84
310.93 55.158  0.689  0.91
344.26 34.473  0.222  0.694
344.26 68.947  0.543  0.784
377.59 41.368  0.174  0.48
377.59 72.394  0.434  0.552
410.93 48.263  0.131  0.21

CO2-C4H10

277.65 11.032  0.1834   0.9709
277.65 17.030  0.3179   0.9803
277.65 27.372  0.6255   0.9872
277.65 32.474  0.8229   0.9894
311.04 15.858  0.1689   0.9202
311.04 29.509  0.3357   0.9527
311.04 43.850  0.5321   0.9575

CO2-C5H12
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311.04 59.225  0.7702   0.9692
311.04 69.981  0.8963   0.9745
344.15 22.477  0.1631   0.8427
344.15 39.369  0.3026   0.8936
344.15 69.154  0.5623   0.9127
344.15 82.874  0.6830   0.9045
377.59 23.511  0.1115   0.6668
377.59 58.605  0.3452   0.8094
377.59 72.739  0.4367   0.8162
377.59 88.666  0.5601   0.8000
389.35 82.792  0.6   0.78
310.65 8.825 0.1 0.984
310.65 25.717 0.29 0.993
310.65 36.266 0.414 0.993
310.65 53.641 0.645 0.994
310.65 62.88 0.793 0.993
310.65 72.532 0.926 0.991
352.59 15.858 0.126 0.956
352.59 66.189 0.498 0.974
352.59 50.124 0.3790 0.9740
352.59 85.77 0.625 0.971
352.59 105.971 0.769 0.954
394.26 31.026 0.193 0.921
394.26 57.709 0.345 0.939
394.26 86.184 0.5 0.939
394.26 120.381 0.686 0.914
477.21 49.642 0.219 0.681
477.21 84.667 0.4160 0.7680

CO2-C7H16

277.59 20.684 0.3355 0.9999
277.59 34.473 0.7117 0.9999
310.93 34.473 0.3513 0.9993
310.93 62.052 0.651 0.9993
344.26 41.368 0.3077 0.9975
344.26 103.42 0.7132 0.9942
377.59 55.158 0.3273 0.9938
377.59 137.894 0.7173 0.9789
410.93 68.947 0.3476 0.985
410.93 155.131 0.6954 0.9633
444.26 68.947 0.3195 0.9672
444.26 155.131 0.6461 0.9427

CO2-C10H22

Knapp és társai (1981)

C.10.táblázat: a széndioxid paraméterbecslésére használt biner elegyek adatai
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P(bar)   T(K)
 0.8614   76
 1.225  79
 1.694  82
 2.287  85
 3.022  88
 3.918  91
 4.995  94
 6.274  97
 7.775  100
 9.520  103
 11.53  106
 13.83  109
 16.45  112
 19.40  115
 22.72  118
 26.44  121
 30.57  124
 32.05  125

Knapp és társai (1981)

C.11. táblázat: a nitrogén paraméterbecslésére használt adatok
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T(K) P(Pa) X(N2) Y(N2) Biner elegyek
273.15 68.947 0.13  0.854
273.15 96.526 0.187  0.859
273.15 124.105 0.248  0.851
273.15 137.894 0.28  0.843
298.15 68.947 0.127  0.728
298.15 96.526 0.191  0.743
298.15 124.105 0.263  0.733
298.15 137.894 0.303  0.722
323.15 41.368 0.055  0.422
323.15 68.947 0.124  0.547
323.15 96.526 0.203  0.575
323.15 124.105 0.323  0.519
333.15 41.368 0.049  0.35
333.15 68.947 0.128  0.475
333.15 96.526 0.226  0.479
333.15 110.315 0.317  0.416
343.15 41.368 0.04  0.225
343.15 55.158 0.084  0.307
343.15 68.947 0.128  0.358
343.15 82.736 0.187  0.375

N2-C3H8

310.93 16.271 0.025  0.759
310.93 64.19 0.121  0.89
310.93 124.105 0.164  0.9
310.93 171.057 0.258  0.897
310.93 207.392 0.332  0.879
344.26 35.646 0.058  0.639
344.26 118.865 0.202  0.779
344.26 168.989 0.321  0.757
377.59 58.398 0.112  0.548
377.59 128.103 0.297  0.58
377.59 138.859 0.311  0.526
410.93 54.675 0.073  0.222
410.93 67.637 0.113  0.243

N2-C4H10

Knapp és társai (1981)

C.12. táblázat: a nitrogén paraméterbecslésére használt biner elegyek adatai
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Jelölésjegyzék

a van der Waals kohéziós paramétere

b van der Waals térfogati paramétere

f fugacitás

H Henry-konstans

H0 a kölcsönhatási energia hőmérsékletfüggését leíró formula paramétere

I egységmátrix

MSE mean square error függvény: hibák közepes négyzetösszege

MSRE mean square of relative errors: a relatív hibák közepes négyzetösszege

P nyomás

U0 a kölcsönhatási energia hőmérsékletfüggését leíró formula paramétere

u0/k a tömör térfogat höméséklet-függvényében szereplő paraméter

T hőmérséklet

V moláris térfogat

V00 a tömör térfogat függvényének a paramétere

V* a tömör térfogat

W(τ) sürüségfüggvény

β̂ legkisebb négyzetek módszere által becsült paramétervektor
*β̂ ridge regresszió által becsült paramétervektor

ε hiba vektor

β becsülendő paraméterek vektora
2σ variancia

λ sajátérték

φ fugacitási koefficiens

α a gömbalaktól való eltérés paramétere


