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Bevezetés 
 

A desztilláció a vegyiparban napjainkban is az egyik leggyakrabban alkalmazott 

szétválasztó művelet, mely során a folyadékelegyek szétválasztása a komponensek 

illékonyságának különbségén alapul. A művelet magas energiaigénye miatt nagy jelentősége 

van a desztilláló berendezések optimális tervezésének és üzemeltetésének. A vegyipari 

technológiák során nagy mennyiségben keletkező hulladék oldószerelegyek regenerálása 

mind gazdasági, mind környezetvédelmi szempontból igen fontos. Ezen elegyekből az értékes 

komponensek visszanyerése is általában desztillációval történik (pl. a gyógyszeriparban, a 

finomvegyszer-gyártásban). 

Az ipari gyakorlatban képződő folyadékelegyek jelentős részét hagyományos 

desztillációval vagy nem lehet szétválasztani (azeotropok), vagy az nem gazdaságos (kis 

relatív illékonyságú elegyek). Ezek az elegyek például extraktív desztillációval (amely során a 

szétválasztandó elegyhez egy újabb komponenst (szétválasztó ágens, szolvens) adnak), melyet 

folyamatos üzemmódban elterjedten használnak, gazdaságosan elválaszthatók.  

Annak ellenére, hogy a szakaszos üzemmód előnyei a folyamatossal szemben – elsősorban 

kis, változó mennyiségben és összetétellel keletkező elegyek elválasztása esetén – 

közismertek, és hogy a gyógyszeripar és finomvegyszer-gyártás, oldószerregenerálás területén 

a desztillációs szétválasztásokat döntően szakaszos üzemmódban végzik, az extraktív 

desztilláció szakaszos üzemmódban egyelőre még nem terjedt el. A szakaszos desztilláció 

hátránya viszont, hogy nagyobb térfogatú visszaforraló alkalmazása szükséges, és hogy az 

időben folyamatosan változó paraméterek miatt a folyamat nehezebben irányítható. 

 A speciális szakaszos desztillációs műveletekkel 1999 óta foglalkozom a Gépészeti 

Eljárástechnika Tanszéken (korábban Vegyipari és Élelmiszeripari Gépek Tanszék) Dr. Láng 

Péter témavezetésével és dr. Modla Gábor munkatársaként. Mindketten vegyészmérnökök, 

személyemmel egy gépészmérnök is bekerült a csapatba. Doktori tanulmányaim megkezdése 

(2002) előtt a témában egy szakdolgozatot, két TDK dolgozatot és egy diplomamunkát 

készítettem. 

Vizsgálataim során különböző szakaszos speciális desztillációs módszerek (homoazeotrop 

extraktív desztilláció, heteroazeotrop desztilláció) megvalósíthatóságát és hatékonyságát 

vizsgáltam különböző kolonna konfigurációkban (szakaszos rektifikáló, szakaszos sztripper, 

középső tartályos oszlop) megvalósíthatósági vizsgálatokkal és részletes modellezéssel. A 

szakaszos rektifikálóban történő szétválasztást laboratóriumi kolonnán is vizsgáltam. Az 
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eredményeket számos hazai és nemzetközi konferencián bemutattuk, és több rangos 

nemzetközi folyóiratban megjelent cikk társszerzője vagyok. 

Mindvégig törekedtem ipari szétválasztási problémák megoldására és a kialakított 

megoldásoknál az iparban támasztott követelmények (alacsony energia- és ágensfelhasználás, 

alacsony beruházási költség) figyelembe vételére. Így kapcsolódtam be a Richter Gedeon 

Gyógyszergyár NyRt. dorogi oldószerregeneráló üzeme és a Tanszék közötti 

együttműködésbe. Az oldószerregenerálóból számos érdekes szétválasztási probléma 

származott, amelyekre mindig sikerült elfogadható megoldást találnunk. A dorogi üzemben 

nyílt lehetőségem ipari méretű kolonnák tanulmányozására és laboratóriumi kísérletek 

elvégzésére is. Tanszékemen 2005-ben szerzetünk be egy laboratóriumi szakaszos desztilláló 

berendezést, melyen szintén végeztem kísérleteket. 

 Doktori értekezésemben – terjedelmi korlátok miatt – csak homoazeotrop elegyek 

szétválasztási problémáival foglalkozom ágensként csak újabb azeotropot nem képező 

komponenst használva. Dolgozatom a következő három nagy téma köré csoportosul: 

1. A szakaszos extraktív desztilláció, mint hibrid művelet: minimális forrpontú azeotropok 

szétválasztása. 

A szakaszos extraktív desztillációt összehasonlítom a hibrid művelettel (abszorpció + 

desztilláció) megvalósíthatósági vizsgálatokkal és részletes modellezéssel. Új 

módszert dolgozunk ki a hibrid szakaszos extraktív desztilláció 

megvalósíthatóságának vizsgálatára és meghatározzuk a műveleti paraméterek 

határértékeit. A számításokat a minimális forrpontú aceton – metanol ill. etanol – víz 

elegyekre végezzük, nehéz szolvensként vizet ill. etilénglikolt alkalmazva. 

2. Azeotrop elegyek szétválasztása középső tartályos oszlopban szakaszos extraktív 

desztillációval. 

A középső tartályos oszlop (KTO) működésének és a használt ChemCad 

folyamatszimulátor dinamikus modelljének pontosabb megismerése érdekében először 

egy ideális terner elegy szétválasztását vizsgálom szakaszos rektifikálóban, szakaszos 

sztripperben és KTO-ban. Ezután egy minimális, majd egy maximális forrpontú 

azeotrop elegy a KTO folyadék by-pass változatában történő szétválasztását is 

tanulmányozom, és az eredményeket összehasonlítom a szakaszos rektifikálóval 

kapottakkal. 

3. A szakaszos extraktív desztilláció egy ipari alkalmazása. 

Az aceton – metanol – etanol – víz gyógyszeripari hulladék oldószer elegyből előírt 

tisztaságú és jelentős mennyiségű acetont próbálunk visszanyerni szakaszos extraktív 
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desztillációval, szolvensként vizet használva. Megvizsgálok egy új üzemeltetési módot 

is, mellyel az energia- és szolvensfelhasználás csökkenthető a termék minőségének 

romlása nélkül. A SZED ipari alkalmazása előtt számítógépes szimulációt és 

laboratóriumi kísérleteket, majd a kísérleti gyártások után utólagos szimulációt is 

végezünk. A kísérleti és számított eredményeket összehasonlítom, és javaslatot teszek 

a gyártás hatékonyságának további javítási lehetőségeire. 
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1. Elméleti összefoglaló 

 

Jelen fejezetben a dolgozat megértéséhez szükséges fázisegyensúlyi és műveleti 

alapokat foglalom össze. 

 

1.1. Fázisegyensúlyi alapok 
 

Ha két fázis (pl. egy folyadék- (L) és egy gőzfázis (V)) hosszabb ideig egymással 

bensőséges érintkezésben van, közöttük egyensúly áll be (Láng, 2003a). A rendszer 

szabadentalpiája az egyensúlyhoz tartva változik, és az egyensúlyban lévő rendszernél a 

szabadentalpia változás megszűnik (Szentgyörgyi és mtársai, 1986).  

Az egyensúlyban lévő NC számú komponenst tartalmazó rendszerre a következő egyensúlyi 

egyenletek érvényesek: 

Termikus egyensúly: TL = TV (1.1) 

Mechanikai egyensúly: PL = PV (1.2) 

Termodinamikai egyensúly: μi
L = μi

V (1.3) 

 melyből levezethető, hogy  

 fi
L = fi

V (1.4) 

ahol  i=1…NC,  

 T   a hőmérséklet,  

 P   az össznyomás,  

 μi   az i-edik komponens kémiai potenciálja, 

 fi   az i-edik komponens (parciális) fugacitása. 

 

1.1.1. Ideális elegyek gőz-folyadék egyensúlya 
 

Ideális folyadékfázis esetén az azonos molekulák (pl. i-i, illetve j-j) közötti 

intermolekuláris erők megegyeznek a különböző molekulák (pl. i-j) közötti erőkkel. Ilyen 

ideális elegyet képeznek például a szénhidrogén homológ sorok tagjai (pl. hexán – heptán – 

oktán, benzol – toluol – p-xilol, stb.). 

Ideális elegyekre, ahol a gőz- és folyadékfázis is ideálisan viselkedik, a folyadékfázisbeli 

parciális nyomások értékét a Raoult-törvény (Perry, 1997) adja meg 
 

o
iii pxp =  (1.5) 
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Eszerint egyensúly esetén adott hőmérsékleten (T) bármely alkotó gőzfázisbeli parciális 

nyomása (pi) megegyezik ugyanezen alkotó folyadékfázisbeli móltörtjének és tiszta 

állapotban mérhető gőznyomásának (tenzió, pi
0) szorzatával. 

A tenzió hőmérsékletfüggését többek között az Antoine-egyenlettel írhatjuk le 
 

TC
B

Ap
i

i
ii +

−=0lg  (1.6) 

 

ahol  A, B és C  az ún. Antoine-paraméterek. 
 

A Dalton-törvény szerint ideális gázok elegyeiben az egyes összetevők nyomása 

ugyanakkora, mint amekkora a gáznyomásuk volna, ha egyedül töltenék be a teret 
 

Pyp i
V
i =  (1.7) 

ahol  yi  az i-edik komponens gőzfázisbeli koncentrációja. 
 

A gőz-folyadék egyensúlyi összefüggés a Raoult- és Dalton-törvények egyesítéséből a 

következőképen írható fel 
 

P
p

x
y

K i

i

i
i

0

==  (1.8) 

 

ahol  K  az egyensúlyi állandót jelöli.  
 

Kétkomponensű (binér) ideális elegy (A-B) fázisegyensúlyi diagramjait foglaltuk össze a 

1.1.a.  ábrán. 

A nyomás-összetétel diagramon látható, hogy ideális elegy esetén a parciális nyomások és az 

össznyomás is az összetétel lineáris függvényei. 
 

Két komponens (i és j) desztillációs elválasztásának nehézségét az illető komponensek 

egyensúlyi állandóinak viszonya jellemzi, melyet relatív illékonyságnak nevezünk 
 

jj

ii

j

i
ij xy

xy
K
K

/
/

==α  (1.9) 
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Minél jobban eltér αi,j értéke egytől, az i és j komponensek annál könnyebben 

szétválaszthatók. Amennyiben αi,j=1, a szétválasztás közönséges desztillációval nem 

lehetséges. 
 

 
1.1. ábra. Binér fázisegyensúlyi diagramok (ideális gőzfázis) 

a. ideális folyadékfázis    b. teljes oldhatatlanság a folyadékfázisban 

 

1.1.2. Nem-ideális elegyek 
 

Az ideális viselkedéstől való eltérések gyakoribbak a folyadékfázisban, mint a 

gőzfázisban. Nem-ideális fázis esetén a molekulák közötti kisebb távolság következtében a 

molekulák közötti kölcsönhatás (vonzás, taszítás) erősebb, mint az ideális fázis esetén. 

Az ideálistól erősen eltérő viselkedésű elegyek gyakran képeznek azeotropo(ka)t. Az a-zeo-

trop szó görög eredetű. Olyan elegyet jelent, melynek összetétele forraláskor változatlan 

(Gmehling és mtársai, 1994). Az azeotropia jelenségét először Dalton figyelte meg, amikor 
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1802-ben a sósav – víz rendszert vizsgálta. A desztillációs szakirodalomba az azeotrop 

elnevezést Wade és Merriman vezették be 1911-ben. Az azeotropot nem képező elegyekre a 

zeotrop elnevezést először Swietoslawski használta 1933-ban. 

Amikor a binér elegyben a különböző molekulák taszítják egymást, akkor kölcsönösen 

megnövelik egymás illékonyságát, és így mindkét komponens parciális nyomása növekszik az 

ideális esethez képest. Mindkét komponens aktivitási tényezője nagyobb, mint egy, így az 

elegy pozitív eltérést mutat a Raoult-törvénytől. Jelentős taszítás esetén a pozitív eltérésű 

elegy minimális forrpontú azeotropot is képezhet, sőt szélsőséges esetben olyan nagy a 

különböző molekulák közötti taszítás, hogy a komponensek csak korlátoltan, vagy egyáltalán 

nem elegyednek egymással. Ha a komponensek csak elhanyagolható mértékben vagy 

egyáltalán nem elegyednek egymással (1.1.b. ábra) (pl. benzol-víz), akkor két tiszta 

folyadékfázissal számolhatunk. Ekkor a komponensek parciális nyomása a tenziójukkal 

egyezik meg (pi = pi
0, pj = pj

0), hiszen fázisukban tiszta komponensként vannak jelen. Így az 

össznyomás a két komponens tenziójának összege, és független az elegy átlagos (bruttó) 

összetételétől (xi
0). 

Ha az elegyben a különböző molekulák vonzzák egymást, akkor kölcsönösen csökkentik 

egymás illékonyságát és így mindkét komponens parciális nyomása csökken az ideális esethez 

képest. Mindkét komponens aktivitási tényezője kisebb, mint egy, így az elegy negatív 

eltérést mutat a Raoult-törvénytől. Jelentős vonzás esetén a negatív eltérésű elegy maximális 

forrpontú azeotropot is képezhet. 

Azeotrop összetételű elegy forralásakor az egyensúlyi gőzfázis összetétele megegyezik a 

folyadékfáziséval. Ilyenkor a relatív illékonyság értéke egységnyi (αi,j = 1). 

A következő binér azeotrop típusokat különböztethetjük meg (1.2. ábra): 

I. Minimális forrpontú homogén azeotrop (pl. etanol – víz ), 

II. Minimális forrpontú heterogén azeotrop (pl. víz – n-butanol), 

III. Maximális forrpontú homogén azeotrop (pl. aceton – kloroform), 

IV. Minimális forrpontú homogén azeotrop korlátolt elegyedésű rendszerben (pl. 

tetrahidrofurán – víz), 

V. Kettős (dupla) azeotrop (pl. benzol – hexafluor – benzol), 

VI. Maximális forrpontú homogén azeotrop korlátolt elegyedésű rendszerben (pl. 

sósav – víz). 
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Meg kell jegyezni, hogy az azeotrop típusok elnevezése az irodalomban nem egységes. Mi itt 

az állandó nyomáson felvett hőmérséklet-összetétel diagram alapján történő elnevezéseket 

használtuk.  
 

 
1.2. ábra. A különböző binér azeotrop típusok diagramjai  

(a gőzfázis görbéit szaggatott vonal jelöli) 

                                           a. P - x, y                 b. T - x, y               c. y - x 
 

A binér rendszerekhez hasonlóan a többkomponensű rendszerekben is tapasztaltak különböző 

típusú azeotropokat. E többkomponensű elegyekben a maximális és minimális forrpontú 

azeotropok mellett ún. nyeregponti („saddle point”) azeotropok is jelentkezhetnek. 
 

Az azeotrop elegyek fázisegyensúlyainak leírására a γ/ϕ modellek jól használhatóak és igen 

elterjedtek. A γ aktivitási együtthatók kiszámítására különböző modellek terjedtek el, ilyenek 

a WILSON, NRTL, UNIQUAC, UNIFAC. Számításaink során az UNIQUAC, az NRTL és az 

UNIFAC egyenleteket használtuk. 
 

         a.                                 b.                            c. 
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Kutatási munkám során az I., II. és III. csoportba tartozó azeotrop elegyek szétválasztásának 

lehetőségeit és hatékonyságát vizsgáltam. Jelen dolgozatban csak a homoazeotropok 

szétválasztásai vizsgálatait és azok eredményeit mutatom be, a heteroazeotropokét nem. 

 

1.2. Műveleti alapok 
 

 Ebben a fejezetben a szakaszos egyszerű desztilláció és a szakaszos rektifikálás 

műveletének, maradékgörbe térképeinek ismertetése (Modla, 2004) után bemutatom a 

leggyakrabban alkalmazott különleges desztillációs módszereket, majd ismertetem a 

vizsgálataink során alkalmazott kolonna konfigurációkat. Végezetül röviden kitérek a 

szakaszos desztilláció üzemviteli módjaira. 

 

1.2.1. Desztillációs alapfogalmak 
 

A desztilláció (lepárlás) a folyadékelegyek szétválasztására leggyakrabban alkalmazott 

művelet, amely a szétválasztandó komponensek illékonyságának különbözőségén alapul. A 

folyadékkal bensőségesen érintkező és azzal egyensúlyban lévő gőzfázisban az illékonyabb 

komponensek koncentrációja nagyobb, mint a folyadékban. A desztilláció műveletét általában 

szakaszos és folyamatos üzemmódban szokták megvalósítani.  

Szakaszos desztilláció esetén a szétválasztandó elegy teljes mennyiségét a forraló edénybe 

(üstbe) töltik és egyszerre feldolgozzák. A művelet alatt a paraméterek (pl. hőmérséklet, 

összetétel) időben változnak.  

Folyamatos desztilláció megvalósításakor nemcsak a termékelvétel, hanem a szétválasztandó 

elegy betáplálása is folyamatosan történik. Állandósult állapotú működés esetén a 

paraméterek (beleértve a berendezésben lévő anyagmennyiségeket is) időben állandóak.  

A szakaszos desztilláció előnyösebb a folyamatosnál, ha kisebb, változó mennyiségű és 

összetételű elegyet kell szétválasztani. A szakaszos művelet további előnye az elérhető nagy 

terméktisztaság és az, hogy egy berendezésben (oldalelvétel nélkül is) kettőnél több terméket 

is nyerhetünk, mert a különböző összetételű termékek nemcsak térben, hanem időben is 

elválaszthatóak. A szakaszos desztilláció hátránya viszont a nagyobb üsttérfogat és az, hogy a 

folyamat nehezebben irányítható. 
 

Az egyensúlyi desztillációval – mely lehet szakaszos (differenciális vagy egyszerű 

desztilláció) és folyamatos (flashing) – elérhető szétválasztás erősen korlátozott, hiszen a két 

fázis csak egy fokozatban érintkezik egymással. Hatékony szétválasztást általában csak 
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rektifikálással – a kondenzátum egy részének visszavezetésével (reflux alkalmazásával), a 

berendezésben (rektifikáló oszlop) egymással szemben haladó folyadék és gőzfázis több 

fokozatban történő érintkeztetésével – tudunk biztosítani. A műszaki gyakorlatban a 

rektifikálás műveletét is gyakran desztillációnak nevezik (Fonyó és Fábry, 1998). A 

folyamatos rektifikáló oszlopot a betáplálási tányér két oszloprészre bontja. A betáplálás felett 

a rektifikáló (dúsító), míg az alatt a sztrippelő (kihajtó, szegényítő) zóna helyezkedik el. A 

szakaszos rektifikáló berendezésben folyamatos fenéktermékelvétel nem történik. A 

berendezés sztrippelő zónát nem tartalmaz, az egész oszlop rektifikáló zónaként működik. 

 

1.2.2. A szakaszos egyszerű desztilláció maradékgörbéi 
 

Folyadékelegyek szétválasztásakor a terméksorrend meghatározása és a 

megvalósíthatósági vizsgálatok elvégzése szempontjából nagy jelentőségűek a 

maradékgörbék (Doherty és Perkins, 1978). 

A maradékgörbéket – melyeket elsőként Schreinemakers (1901) definiált – kísérleti úton és 

számítással határozhatjuk meg. Ha egy fűthető edénybe (üst) folyadékelegyet töltünk, melyet 

előbb forráspontig felmelegítünk, majd folyamatosan forralva elpárologtatunk (1.3.a ábra), és 

az üst-folyadék (maradék) összetételét (x(t)) megmérjük, majd ábrázoljuk a koncentrációk 

terében (terner elegy esetén háromszög-diagramban), akkor a maradék-összetétel által megtett 

útvonal a maradékgörbe. 
 

 

 Üst  U, x 

Totális 
kondenzátor 

 y* Totális 
kondenzátor 

   yátl  xD,átl 

US, xS 

  1 

     

 N 

    
 

Reflux 

y1 

 Üst 

   a.   b.  
1.3. ábra. Szakaszos desztillációs módszerek 

                          a. egyszerű (differenciális) desztilláció    b. rektifikálás 
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A távozó gőz összetétele (y*(t)) a mindenkori maradék-összetétellel egyensúlyban van. Az 

egyszerű desztilláció maradékgörbéjét a kiindulási összetétel és a gőz-folyadék egyensúlyi 

viszonyok határozzák meg. 

A fenti folyamatra a differenciális anyagmérlegeket felírva: 

  -  a teljes anyagmérleg: 
 

0=+ dVdU  (1.10) 
 

  -  a komponensmérlegek: 
 

0)( * =+ dVyUxd ii  (1.11) 

ahol  U  a maradék moláris mennyisége,  

 V  a lekondenzált gőz (desztillátum) mennyisége. 
 

A fenti egyenletekből levezethető a következő összefüggés: 
 

xyx
−= *

/UdU
d  (1.12) 

 

Bevezetve az ún. dimenziómentes idő fogalmát dh = -dU/U , a maradékgörbe számítására a 

következő egyszerű differenciálegyenlet szolgál 
 

*yxx
−=

dh
d  (1.13) 

 

Stichlmair és Fair (1998) a maradékgörbék helyett inkább a desztillációs vonalak („distillation 

line”) használatát javasolja, melyeket a következőképen nyerhetünk. x0 összetételű 

folyadékelegy egyensúlyi gőzének összetétele y0
*. Feltesszük, hogy a gőz teljes mértékben 

kondenzál, így az új folyadékösszetétel: x1=y0
*. Az ezzel egyensúlyban lévő gőz összetétele 

y1
*, ezt ismét kondenzálva x2=y1

* és így tovább. Ily módon a folyadékösszetételek sorozatát 

nyerjük: x0, x1, x2, … . Ezek között a koncentráció különbség egy egyensúlyi lépést 

reprezentál. A folyadékösszetételeket összekötve egy desztillációs vonalat kapunk. A 

desztillációs vonalak irányítása éppen ellentétes a maradékgörbékével, a csökkenő forrpont 

irányába haladnak.  

Míg R=∞ esetén a maradékgörbék adják meg egy töltött oszlop lehetséges 

koncentrációprofiljait, addig a tányéros kolonnák profilját csak közelíthetjük azokkal. Ez 
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utóbbiak koncentrációprofilját (elméleti tányérok esetén) a desztillációs vonal pontjai adják 

meg. 
 

A maradékgörbék és desztillációs tartományok rendszerét maradékgörbe-térképnek nevezik 

(Rév és Fonyó, 1996). A maradékgörbe-térkép struktúráját egyértelműen jellemezni lehet a 

határvonalak (szeparátrixok) berajzolásával. Tájékoztató céllal még be szoktak rajzolni 

néhány jellemző maradékgörbét is. A szétválasztási sorrend meghatározásához általában 

elegendő az egyszerű desztillációs határvonalak helyzetének közelítő ismerete. A 

maradékgörbe-térkép felvázolásához elegendő a tiszta komponensek forrpontjának és a binér 

és/vagy terner azeotrop adatoknak (hőmérséklet, összetétel) az ismerete. 

A nagyszámú maradékgörbe-térkép típus osztályozására Matsuyama és Nishimura (1977) 

egységes rendszert javasoltak, amelyet később Doherty és Caldarola (1985) is átvett. 

Mindegyik típust 3 számjeggyel ill. terner azeotrop létezése esetén még egy kiegészítő 

betűjellel jellemeznek. A számjegyek a binér azeotropok típusát adják meg, rögzített 

sorrendben: A-B, B-C, A-C. Az egyes számjegyek jelentése a következő: 

0 nincs azeotrop, 

1 binér minimális forrpontú azeotrop, amely instabil csomópont a terner rendszerben, 

2 binér minimális forrpontú azeotrop, amely nyeregpont, 

3 binér maximális forrpontú azeotrop, amely stabil csomópont, 

4 binér maximális forrpontú azeotrop, amely nyeregpont. 

A számjegyek utáni esetleges kiegészítő betű jelentése: 

m   minimális forrpontú terner azeotrop, amely instabil csomópont, 

M   maximális forrpontú terner azeotrop, amely stabil csomópont, 

S   közbenső forrpontú terner azeotrop (nyeregpont). 
 

Különböző terner elegyek maradékgörbe típusát mutatjuk be a 1.4. ábrán, melyek a később 

ismertetendő extraktív desztilláció maradékgörbe-térkép alaptípusai. 

A zeotrop elegy maradékgörbéi (1.4.a. ábra) a (legkisebb forrpontú) A komponens csúcsától 

(instabil csomópont) távolodnak és a (legmagasabb forrpontú) C komponens csúcsa (stabil 

csomópont) felé haladnak. A (közbenső forrpontú) B komponens csúcsa nyeregpont, amit a 

maradékgörbék ugyan tetszőlegesen megközelíthetnek, de mellette elhaladnak. A második 

elegy (1.4.b. ábra) esetén a maradékgörbe-térkép egy-egy instabil (Az) ill. stabil (C) 

csomópontot és két nyeregpontot (A és B) tartalmaz. 
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C  C      A A C 

   B  B         B 

    A 

 

 Az 

    

      

     a.                                                b.                                              c.             

 

Az 

Határvonal 

1.4. ábra. Az extraktív desztilláció maradékgörbe-térkép alaptípusai  

a. zeotrop elegy (000), b. A-B minimális forrpontú azeotrop (100), 

 c. A-B maximális forrpontú azeotrop (400) 
 

A harmadik elegy esetén (1.4.c. ábra) az azeotrop pontból induló stabil választóvonal 

(szeparatrix) a háromszögdiagramot két olyan tartományra  osztja,  amelynek   instabil   

csomópontjai   különböznek. Szűkebb értelemben – Doherty és Perkins (1978) definíciója 

szerint – e tartományok nem minősülnek különböző desztillációs tartományoknak, mert stabil 

csomópontjuk megegyezik. Tágabb értelemben viszont az instabil csomópontok 

különbözősége miatt e tartományok különböző desztillációs tartománynak minősülnek, 

melyek közötti határvonal a szeparatrix. 

 

1.2.3. A szakaszos rektifikálás maradékgörbéi és tartományai 
 

Szakaszos rektifikálás, más néven szakaszos desztilláció (1.3.b. ábra) esetén a 

maradék (üst-folyadék) összetételének (xS) változását a következő – a differenciális 

anyagmérlegekből levezethető – differenciálegyenlet-rendszer írja le 
 

DS
S

dh
d

xx
x

−=  (1.14) 

 

A szakaszos rektifikálás maradékgörbéjét üst-nyomvonalnak („still path”) is nevezik, 

megkülönböztetendő azt az egyszerű desztilláció maradékgörbéjétől. Az (1.14) egyenletben 

szereplő xD desztillátumösszetétel, nemcsak az üst-folyadék összetételétől és a gőz-folyadék 

egyensúlyi viszonyoktól függ, hanem a műveleti paraméterek (refluxarány (R) és elméleti 

tányérszám (N)) értékétől is. Így az üst-nyomvonal nemcsak a kezdeti feltétel (a kiindulási 
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elegy összetétele (xch), amennyiben a tányérholdup elhanyagolható) és a gőz-folyadék 

egyensúlyi viszonyok függvénye, mint egyszerű desztilláció esetén, hanem függ a refluxarány 

(R) és az elméleti tányérszám (N) értékétől is. A desztillátum összetétele általában sokkal 

nagyobb mértékben különbözik a maradékétól, mint egyszerű desztilláció esetén, így a 

desztillátum nyomvonala („distillate path”) is jelentősen eltér az üst-nyomvonaltól. 
 

Bernot és munkatársai (1990, 1991) a szakaszos rektifikálás nyomvonalainak elemzését 

először nagy refluxarány és nagy tányérszám („maximális szétválasztás”) mellett javasolták. 

Az üst-nyomvonal nagy refluxarány mellett a tányérszámot növelve kiegyenesedik, és az 

instabil csomópont (Az) és a kezdeti üstösszetétel (xS(0)=xch) által meghatározott egyenesen 

az instabil csomóponttól távolodik (1.5. ábra). Ezt az irányt mindaddig megtartja, míg el nem 

éri a háromszög oldalát vagy az egyszerű desztilláció stabil szeparatrixát. Ekkor irányt 

változtat, és ezután már ezt a határvonalat (oldal vagy szeparatrix) követi egy stabil 

csomópontig (esetünkben a C csúcsig). Az üstösszetétel mozgásának határvonalai: 

- a háromszög oldalai és 

- az egyszerű desztilláció stabil szeparatrixai (kivéve, ha az igen erősen görbült (Van 

Dongen és Doherty, 1985)). 
 

 

  

  B 

 C 

  Az 

  I. 

 II. 

xch
I

 xch
III

  xch
II

SZD határvonal

 A 

1.5. ábra. 100 típusú elegy üst-nyomvonalai a különböző desztillációs tartományokban 
 

Az adott üst-nyomvonalhoz tartozó desztillátum-nyomvonalat a következő két tény szabja 

meg: 

1. A desztillátum xD(t) összetétele minden időpontban az üst-nyomvonalnak az – adott 

időhöz tartozó – xS(t) pontjából húzott érintőjén helyezkedik el. 
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2. Igen nagy refluxarány esetén feltételezhetjük, hogy a kolonna összetételprofilja az 

egyszerű desztilláció maradékgörbéjét követi. 

A fentiek alapján a pillanatnyi desztillátum összetételt (xD(t)) az üst-nyomvonal érintőjének az 

xS(t) ponton átmenő maradékgörbével való metszéspontja határozza meg. A desztillátum 

nyomvonalának határai: 

- a háromszög oldalai és 

- az egyszerű desztilláció maradékgörbe-térkép instabil szeparatrixai. 
 

Bernot és munkatársai (1990) szerint célszerű a háromszög diagramot szakaszos desztillációs 

(rektifikációs) tartományokra („batch distillation regions”) osztani. Ewell és Welch (1945) 

egy szakaszos desztillációs tartományt úgy definiáltak, hogy annak bármelyik pontjából 

kiindulva rektifikáláskor ugyanazokat a frakciókat kapjuk. A desztillációs tartományok 

meghatározásához az üst-nyomvonalat és a desztillátum-nyomvonalat kell megvizsgálnunk.  

Szakaszos desztillációs tartomány határvonalat alkotnak: 

- a maradékgörbe-térkép stabil szeparátrixai, ha a háromszög diagramot olyan részekre 

bontják, melyek mindegyike egy instabil csomópontot tartalmaz, 

- az instabil csomópontokból húzott egyenesek, melyek azokat összekötik 

1. olyan nyeregpontokkal, melyeket instabil szeparátrix köt össze az adott instabil 

csomóponttal ill., 

2. stabil csomópontokkal (kivéve ha csak egyetlen binér instabil és egy terner stabil 

csomópont van). 
 

100 típusú terner elegy esetén (1.5. ábra) a maradékgörbe-térképet az azeotrop pontot a stabil 

csomóponttal összekötő egyenes két szakaszos desztillációs tartományra bontja, a frakciók 

sorrendjét az 1.1. táblázat mutatja. (Amennyiben a kiindulási elegyben (xch
III) az A és B 

komponensek aránya azeotropbeli arányukkal megegyezne, tiszta komponensből álló frakciót 

nem is kapnánk.) Látható, hogy mindkét szakaszos desztillációs tartományban az első párlat 

az azeotrop.  
 

1.1. táblázat. Szakaszos desztillációs tartományok (100 típusú elegy, maximális szétválasztás) 

Tartomány Frakciók száma Frakció sorrend 
I. 3 1.  A-B azeotrop 

2.  B 
3.  C 

II. 3 1.  A-B azeotrop 
2.  A 
3.  C 
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Bernot és munkatársai szerint a maximális szétválasztáshoz képest az üst-nyomvonal és a 

desztillátum-nyomvonal alakja nem változik meg alapvetően mérsékelt refluxarány és 

tányérszám esetén sem, így a frakciók sorrendje is közel azonos marad. 

 

1.2.4. Különleges desztillációs módszerek 
 

Az azeotropot képező folyadékelegyek komponenseikre történő szétválasztása 

hagyományos desztillációs módszerrel nem lehetséges, a kis relatív illékonyságú elegyeké 

pedig nem gazdaságos. Az ilyen elegyek elválasztása speciális desztillációs módszerekkel 

oldható meg. Ilyenek például: 

- Kétnyomásos desztilláció. 

Ha az azeotrop összetétel jelentősen változik a nyomással, akkor az azeotrop elegy 

harmadik komponens (ágens) alkalmazása nélkül nyomásváltó desztillációval 

komponenseire szétválasztható. A műveletet két egymástól eltérő nyomáson kell 

végezni, így mindenképpen az atmoszférikustól eltérő nyomást is kell alkalmazni, 

ami hűtési ill. termikus stabilitási problémákat okozhat. 

- Pervaporációs desztilláció. 

Híg oldatok tisztítására vagy töményítésre különféle membránműveletek is 

alkalmazhatók. Ezen eljárások közül víztartalmú szerves oldószerek, jellemzően 

azeotrop elegyek szétválasztására a pervaporáció a legalkalmasabb. A pervaporáció 

olyan membránművelet, ahol a szétválasztani kívánt folyadékelegyet a membrán 

egyik oldalára forrponton vezetjük be. A membrán másik oldalán vákuumot 

létesítünk, így a membránon áthatolni képes komponensek a membrán túloldalára 

érve elgőzölögnek. A gőzt eltávolítjuk, majd kondenzáció segítségével ismét 

folyadék halmazállapotba visszük. A membránon áthatolni nem képes, most már 

töményebb elegyet a membránmodul másik kivezetésén vezetjük el. 
 

Ha az említett módszerek hatásfoka alacsony, gazdaságosan nem üzemeltethetők vagy 

egyáltalán nem alkalmazhatók, akkor szétválasztó ágens alkalmazása szükséges. Az 

ágensadagolású desztillációs eljárások alapja, hogy az elegyhez adagolt ágens kedvezően 

változtatja meg a gőz-folyadék egyensúlyi viszonyokat, így lehetővé téve az azeotrop elegyek 

szétválasztását. Az ágens hatásától függően a következő módszereket különböztetjük meg: 
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- Homoazeotrop desztilláció. 

Az ágens a komponensek relatív illékonyságát újabb folyadékfázis létrehozása 

nélkül változtatja meg kedvezően. A leggyakrabban alkalmazott homoazeotrop 

desztillációs módszer az extraktív desztilláció, melynek során az ágens (szolvens) 

forrpontja sokkal magasabb a szétválasztandó komponensekénél és azokkal 

azeotropot nem képez (Benedict és Rubin, 1945). Az ágens korlátlanul elegyedik a 

kiindulási elegy komponenseivel, esetleg homoazeotropot is képez valamelyikkel. 

Az utóbbi években már nemcsak a nehéz hordozóval végzett extraktív desztillációt, 

hanem a könnyű (Lang és mtársai, 1999) és közbenső illékonyságú ágenssel végzett 

desztillációt is tanulmányozták (Laroche, 1991; Lelkes és mtársai, 2002; Rév és 

mtársai, 2003). 

- Heteroazeotrop desztilláció. 

Az ágens a komponensek relatív illékonyságát újabb folyadékfázis létrehozásával 

változtatja meg kedvezően.  Az ágens legalább egy heteroazeotropot is képez. A 

művelet folyadék-folyadék fázisszétválasztást is tartalmazhat. 

Szerzőtársaimmal tanulmányoztuk mind a kis relatív illékonyságú zeotrop elegyek 

(Modla, 2003a), mind a minimális és maximális forrpontú azeotrop elegyek (Modla, 

2003b; Lang, 2003b) szétválasztását is heteroazeotrop ágens segítségével. 

- Reaktív desztilláció. 

Az ágens az azeotrop elegy egyik komponensével reverzibilis módon reagál. 

- Sózott desztilláció. 

Az ágens az oldatban ionokra disszociál, és így változtatja meg az azeotrop 

összetételt. Ebben az esetben a szétválasztó ágens nem párolog el. 
 

Benedict és Rubin (1945) a hordozó kiválasztásához a következő szempontokat javasolták: 

- a hordozó legyen a legmagasabb forráspontú komponens, 

- termikusan stabil legyen, 

- ne reagáljon a többi komponenssel, 

- könnyen beszerezhető és olcsó legyen, 

- ne legyen korrozív, 

- ne legyen toxikus, 

- könnyen elválasztható legyen a többi komponenstől. 
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A fenti módszerek közül az ipari gyakorlatban a legelterjedtebb a heteroazeotrop és – 

folyamatos üzemmódban – az extraktív desztilláció. Az extraktív desztilláló rendszerek nagy 

előnye a heteroazeotrop rendszerekkel szemben, hogy üzemeltetésük egyszerűbb, mert csak 

egy folyadékfázissal kell dolgozni (Jacobsen és mtársai, 1991). További előnyt jelent, hogy a 

hordozó választása szélesebb körből történhet, azt nem korlátozza a véletlenszerű 

azeotropképzés. 

 

1.3. Kolonna konfigurációk 
 

Az utóbbi időben a hagyományos szakaszos rektifikáló mellett a kutatók igen nagy 

figyelmet fordítanak a szakaszos desztillációs elválasztás nem-hagyományos kolonna 

konfigurációban történő megvalósításának vizsgálatára is. Ezen vizsgálatok túlnyomórészt 

számítógépes szimulációval történnek. A nem-hagyományos kolonna konfigurációk a 

következők (Kim és Diwekar, 2001): 

- szakaszos sztripper („batch stripper”), 

- középső tartályos kolonna („middle vessel column”), 

- többtartályos kolonna („multi vessel column”). 

E kolonnák működését három- ill. négykomponensű ideális elegy szétválasztására mutatom 

be, ahol a komponensek csökkenő illékonyság szerinti sorrendje: A, B, C, D. Valamennyi 

konfigurációnál a berendezés alján (a visszaforraló üstben) hőközlés, tetején (a 

kondenzátorban) hőelvonás történik. A különböző szakaszos desztillációs kolonna 

konfigurációkat az 1.6. ábra mutatja. 

A közismert szakaszos rektifikáló esetén (1.6.a. ábra) a sarzsot az oszlop alatt lévő nagy 

térfogatú üstbe töltjük. A szétválasztás döntő részét a (kondenzátorral ellátott) oszlop végzi, 

ahol lényegében az alulról folyamatosan bevezetett, az üstben elpárologtatott (időben változó 

összetételű) gőzt választjuk szét desztillátumra és az üstbe visszafolyó folyadékra (reflux). A 

szakaszos rektifikáló ily módon egy alsó tartályos (alsó adagolású) oszlopnak is tekinthető. 

Terner elegy esetén a desztillátumban előbb az A, majd a B komponenst nyerhetjük ki 

termékként. Az üstben, a végső maradékban a C komponenst kaphatjuk meg. A hagyományos 

szakaszos rektifikálóban, mivel a távozó termékáramban mindig az illékonyabb komponensek 

dúsulnak fel, a hőmérsékletek időben emelkednek. 

Szakaszos sztripper esetén (1.6.b. ábra) a kolonna legfelső tányérjára érkező betáplálást 

biztosító folyadéktartály az oszlop felett helyezkedik el, így ez a berendezés felső tartályos 

oszlopnak tekinthető. A sarzsot ebbe a felső tartályba töltjük, és ugyancsak ide vezetjük a 
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kondenzátorból érkező kondenzátum teljes egészét. Folyamatos termékelvétel a kolonna alatt 

elhelyezkedő parciális visszaforralóból vagy totális visszaforraló esetén az oszlop aljáról 

történik. Így először a legnehezebb C komponens, majd a B komponens nyerhető ki 

termékként. A legkönnyebb komponens (A) a művelet végén a felső tartályban dúsul fel. 

Mivel a távozó termékáramban a nehezebb komponensek dúsulnak fel, a szakaszos 

sztripperben – a rektifikálóval ellentétben – a hőmérsékletek időben csökkennek. A szakaszos 

sztrippert, melynek lehetőségét már Robinson és Gilliland (1950) is ismertette klasszikusnak 

számító könyvükben, a rektifikálóval ellentétes viselkedése miatt inverz szakaszos 

kolonnának („inverted batch column”) is nevezik (pl. Sörensen és Skogestad, 1996). A 

szakaszos sztrippelés legfontosabb műveleti paramétere (a refluxarány megfelelője) a 

visszaforralási arány. 
 

     

   A      B 

 Tartály 

 Tartály 

 1. tartály 

 

 Tartály 

 4. tartály 

  
 3. tartály 

 2. tartály 
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         a.                                b.                                             c.                          d. 
 

1.6. ábra. Szakaszos desztillációs kolonna konfigurációk kapcsolása  

a. szakaszos rektifikáló, b. szakaszos sztripper, c. középső tartályos kolonna, d. több tartályos 

kolonna 
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A középső tartályos (középadagolású) kolonna (Bortolini és Guarise, 1970; Hasebe és 

mtársai, 1992; Davidyan és mtársai, 1994) a szakaszos rektifikáló és sztripper kombinációját 

jelenti (1.6.c. ábra). A sarzsot az oszlop közepénél, a két oszloprész között elhelyezett 

tartályba töltik. A tartályból – a folyamatosan változó összetételű folyadékot – az alsó 

(sztrippelő) oszloprész legfelső tányérjára vezetik. A középső tartályba a felső (rektifikáló) 

oszloprész legalsó tányérjáról távozó folyadékot, valamint az alsó oszloprészből távozó gőzt 

is bevezetik. A középső tartályból távozó gőz a felső oszloprész aljára érkezik. Így a középső 

tartály lényegében véve egy nagy, változó holdup-ú tányérnak tekinthető. (A középső 

tartályos oszlopnak olyan változatai is ismeretesek, amelyeknél az alsó oszloprészről távozó 

gőzt közvetlenül a felső oszlopba vagy a felső oszlopból érkező folyadékot közvetlenül az 

alsó oszlopba vezetik.) Folyamatos termékelvétel történik mind a kolonna tetején, ahol az A 

komponenst, mind a kolonna alján, ahol a C komponenst nyerhetjük ki. A művelet végén a 

középső tartályban a B komponens dúsul fel. A legfontosabb műveleti paraméterek a 

refluxarány (R) és a visszaforralási arány (RS). 

A több tartályos kolonnánál (1.5.d. ábra), amelyet Hasebe és munkatársai (1995), Wittgens és 

munkatársai (1996) ismertettek, a sarzsot a tartályok között osztjuk meg. Az oszlopot teljes 

refluxszal üzemeltetjük, folyamatos termékelvétel nincs. Az egyes komponensek a művelet 

végén valamelyik tartályban dúsulnak fel, hogy melyikben, az a relatív illékonyságuktól függ: 

a legkönnyebb komponens a legfelső, a legnehezebb komponens a legalsó tartályban stb. 

Állandó és változó (Hasebe és mtársai, 1997) holdup melletti üzemmódja is ismeretes. 
 

Meg kell említenünk, hogy az ígéretes nem-hagyományos kolonna konfigurációk a 

gyakorlatban még egyáltalán nem terjedtek el. Mindez ideig kezdeti kísérleti eredményekről 

is csak elvétve számoltak be (pl. a középső tartályos oszlopra Barolo és mtársai, 1998 ill. a 

többtartályos oszlopra Wittgens és Skogestad, 2000). E konfigurációk ipari elterjedése előtt 

számos üzemeltetési, szabályozási problémát meg kell még oldani. Még a látszólag egyszerű 

szakaszos sztripper üzemeltetése is lényegesen bonyolultabb a rektifikálóénál (Santoro, 1999). 

Egy rektifikáló a refluxarány és a fűtőteljesítmény állandóságának biztosításán túlmenően 

mindennemű szabályozás nélkül biztonságosan üzemeltethető, mert a kolonnába belépő 

anyagáram (gőz-móláram) a fűtőteljesítmény beállításával lényegében rögzített. Ugyanakkor 

a sztrippernél a betáplálási áramot és a fűtőteljesítményt külön-külön kell beállítani. A 

legegyszerűbb – állandó visszaforralási aránnyal történő – üzemeltetési mód mellett is a 

fűtőteljesítményt a betápláláshoz kell igazítani. Túl alacsony fűtőteljesítmény esetén a 

kolonna folyadék holdup-ja nagyon megnőhet. Túl nagy fűtőteljesítmény esetén viszont a 
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fűtőfelület száradhat ki, ami szintén nem engedhető meg. Ugyanez a probléma a középső 

tartályos kolonna alsó oszloprészén is jelentkezik. A probléma megoldására Phimister és 

Seider (2000) a kolonna fenekén a folyadékszint szabályozását javasolták, ez viszont az 

oszlop alján jelentős folyadék holdup-ot igényel, ami előnytelen a szétválasztás 

szempontjából. Egyébként is nehezen valósítható meg a kolonnák biztonságos – a fűtőfelület 

kiszáradása nélküli – fűtése kis folyadék holdup mellett. A többtartályos kolonnánál a 

folyamatos termékelvétel hiánya miatt fokozottan jelentkezik a holdup problémája. 

 

1.4. A szakaszos desztilláció üzemviteli módjai 
 

A szakaszos rektifikáló oszlopok üzemeltetésére az alábbi üzemviteli módok 

(„operating mode” vagy „operational policy”) ismeretesek: 

a. Állandó refluxaránnyal történő üzemelés (R = állandó). 

b. Állandó desztillátumösszetétellel történő üzemelés (xD = állandó). 

c. Optimális refluxaránnyal történő üzemelés. 

Az egyes üzemviteli módokat binér ideális elegy példáján röviden ismertetem. 
 

a. R = állandó üzemmód. 

Ez a legegyszerűbb, legelterjedtebb üzemeltetési mód. Mivel a desztillátumban az 

illékonyabb komponens (A) feldúsul, az üstfolyadék egyre szegényedik e 

komponensben, így xD,A időben csökken. 

b. xD = állandó üzemmód. 

Az illékonyabb komponens móltörtje a desztillátumban állandó értéken tartható, 

azaz csökkenése megakadályozható a refluxarány fokozatos növelésével. Ezt az 

üzemviteli módot újabban változó refluxarányú üzemmódnak („variable reflux 

mode”) is nevezik (Kim és Diwekar, 2001). A művelet végén R értékét általában 

igen meredeken növelni kell, ami természetesen rontja ezen üzemeltetési mód 

gazdaságosságát. 

c. Optimális refluxarány („optimal reflux mode”) üzemmód. 

Ez az üzemeltetési mód kompromisszumot jelent az R = állandó és xD = állandó 

üzemmódok között. A refluxarány gyakorlatilag végig a két előbbi üzemmód 

refluxaránya között marad. Mind a desztillátum összetétele, mind a refluxarány 

időben változik. Gazdaságosabb mind az R = állandó, mind az xD = állandó 
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üzemmódnál. Az optimális R(t) függvény meghatározása bonyolult feladat, amelyet 

az optimális szabályozás („optimal control”) elmélete alapján lehet megoldani. 
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2. Vizsgálati módszerek 

 

Ebben a fejezetben bemutatom a munkám során alkalmazott vizsgálati módszereket, 

melyek egyaránt tartalmaznak elméleti és gyakorlati vizsgálatokat is. 

Egy elegy szétválasztásának vizsgálatakor az adott összetételű sarzsból kinyerhető termékeket 

és azok sorrendjét meghatározhatjuk megvalósíthatósági vizsgálatokkal. A részletes 

modellezés már kevesebb egyszerűsítő feltételezést tartalmaz, mint a megvalósíthatósági 

vizsgálatok, és így jobban alkalmazható a geometriai és műveleti paraméterek szétválasztásra 

gyakorolt hatásának vizsgálatára. A számításokkal kapott eredményeket laboratóriumi 

kísérletekkel ellenőrizhetjük. 

 

2.1. A modell 
 

A szakaszos extraktív desztilláció (SZED) műveletét rektifikáló oszlopban, a szolvens 

folyamatos betáplálása mellett hajtjuk végre. A berendezés (2.1. ábra) totális kondenzátort, N 

db. elméleti tányért és üstöt tartalmaz. A szolvensbetáplálási tányér (f) feletti (f=1, 2 … f-1) 

tányérok alkotják a rektifikáló zónát. A szolvensbetáplálási tányér, az alatta lévő (f … N) 

tányérok és az üst képezik az extraktív zónát. 
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2.1. ábra. Szakaszos extraktív desztilláció modell-kolonna 

 

A fenti SZED kolonna modell legfontosabb jellemzője a hagyományos szakaszos 

rektifikálóhoz képest, hogy az oszlopba oldalsó folyadékbetáplálás történik. 
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2.2. Megvalósíthatósági vizsgálatok 
 

A szakaszos extraktív desztillációs szétválasztás megvalósíthatósága azt jelenti, hogy 

az adott összetételű sarzsot (xch) feldolgozva, a művelet során az előírt desztillátumösszetételt 

(xD,spec) el tudjuk érni az általunk rögzített műveleti paraméter értékek (R, V), az adott áramú 

(F) és összetételű (z) oldószer betáplálása mellett (Lelkes és mtársai, 1998b). A 

megvalósíthatóság szükséges és elégséges feltétele, hogy legyen legalább egy olyan kolonna 

koncentrációprofil, amely az üst nyomvonalát az xD,spec ponttal összeköti. A kolonna 

koncentrációprofilja egy extraktív és egy rektifikáló profilból áll. A szakaszos extraktív 

desztillációs szétválasztás akkor megvalósítható, ha az üst-nyomvonal legalább egy pontja az 

xD,spec ponton átmenő rektifikáló profil valamelyik pontjával egy extraktív profillal 

összeköthető.  

Meg kell jegyeznünk, hogy a megvalósíthatóság fenti definiciója alapján csak azt dönthetjük 

el, hogy az előírt desztillátumtisztaság egyáltalán elérhető-e valamikor (valamely pillanatban) 

a művelet során. Ezért célszerű bevezetni még a pillanatnyi megvalósíthatóság fogalmát. 

Pillanatnyi megvalósíthatóság alatt azt értjük (Láng, 2003a), hogy az adott időbeni 

üstösszetételből (xS(t)) az adott műveleti paraméterek (R, V, F, z) mellett az előírt 

desztillátumösszetétel (xD,spec) elérhető, azaz az üst-nyomvonal adott xS(t) pontját az xD,spec 

desztillátumponttal egy kolonnaprofillal összeköthetjük. A gyakorlat (a kinyerés) 

szempontjából alapvető fontosságú, hogy a pillanatnyi megvalósíthatóság feltétele mennyi 

ideig áll fenn a művelet során. 
 

A szakaszos rektifikálás üst-nyomvonalát a 2.1 egyenlet írja le. 
 

D
SS D

dt
Ud

x
x

−=
)(

 (2.1) 

 

ahol  US  az üstbeli moláris holdup,  

 D  a desztillátum mólárama. 
 

Szakaszos extraktív desztilláció esetén a folyamatos szolvensbetáplálást a berendezés (2.1. 

ábra) köré felírt differenciális anyagmérlegekben figyelembe kell venni és így a fenti egyenlet 

a következőképpen módosul 
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ahol a kezdeti feltétel: xS(0) = xch. 

A fenti egyenlet a szakaszos extraktív desztilláció általános üst-nyomvonal egyenlete, amely a 

művelet valamennyi lépésére érvényes. 

A szakaszos extraktív desztilláció megvalósíthatóságának vizsgálatakor a következő 

egyszerűsítő feltételeket alkalmaztuk Bernot és munkatársai (1990) nyomán: 

- elméleti tányérok, 

- az üst kivételével a holdup elhanyagolható (Uj = 0,   j = 0…N), 

- állandó moláris párolgás, 

- kvázi-stacionárius állapot a kolonnában. 

Bár módszerünk lényegét nem érinti, de az egyszerűség kedvéért még feltételeztük, hogy 

- a reflux forrponti folyadék, 

- a szolvensbetáplálás forrponti folyadék (kivétel hibrid művelet esete). 
 

A megvalósíthatósági vizsgálatokat a Modla Gábor által fejlesztett programmal végeztem 

(Modla, 1997; Modla, 2004). A program többek között képes terner elegyek 

maradékgörbéinek, rektifikáló és extraktív profiljainak számítására és a görbék háromszög 

diagramban való ábrázolására. 

 

2.3. Részletes modellező számítások 
 

A részletes modellező számításokat a Chemstations Inc. ChemCad 5 professzionális 

folyamatszimulációs programjával (Chemstations, 2006) végeztük, mely igen sok művelet (pl. 

folyadék-szilárd szétválasztás, termodinamikai műveletek, hidromechanikai műveletek) 

mellett a desztilláció modellezésére is alkalmas.  

A modell egyenletek nemlineáris differenciál egyenletek (hő- és anyagmérlegek), valamint 

algebrai egyenletek (fázis egyensúlyi (VLE, LLE) egyenletek, összegzési egyenletek, holdup 

egyenletek, fizikai tulajdonságokat számító egyenletek). 

A részletes modellezés során a következő egyszerűsítő feltételeket alkalmaztuk: 

- elméleti tányérok, 

- elhanyagolható gőz hold-up, 

- állandó térfogati folyadék hold-up (kivétel a tartály(ok)ban), 

- az anyagáramok változása késés nélkül végigfut az oszlopon (csak a „Batch Column” 

modul alkalmazása esetén). 
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Itt már figyelembe vettük a tányér holdup-okat és a hőmérlegeket, valamint nem kötjük meg a 

desztillátum összetételét, mint a megvalósíthatósági vizsgálatok során. 
 

A modell felépítésének és a számítások elvégzésének lépései a következők: 

1. A folyamatábra elkészítése. 

2. A kémiai komponensek kiválasztása. 

3. A termodinamikai modell megadása. 

4. A geometriai és műveleti paraméterek megadása. 

5. A műveleti lépések meghatározása. 

6. A program futtatása. 

7. Az eredmények kigyűjtése. 
 

A szétválasztandó elegy komponenseinek kiválasztása a program adattárából (mely 2150 

komponens fizikai és kémiai tulajdonságait tartalmazza) történik. A fázisegyensúlyi állandók 

és a moláris entalpiák számítására több modell is rendelkezésre áll. Munkám során az 

entalpiák számítására a látens hő modellt („latent heat”) használtam. A fázisegyensúlyi 

viszonyok meghatározására – ideális elegy esetén – az ideális termodinamikai modellt 

(Raoult-törvény), valamint – erősen nem ideális elegyek esetén – az „aktivitási-együttható 

modellek” közül az UNIQUAC termodinamikai modellt alkalmaztam. A binér párokra az 

UNIQUAC paramétereket – ahol lehetett – a program adattárából (mely a DECHEMA adattár 

konstansainak egy részét tartalmazza), vagy ha abban nem volt megtalálható, akkor a 

DECHEMA adatgyűjteményéből vettem. 
 

A ChemCad program „BATCH COLUMN” modulja („CCBATCH” program) szakaszos 

rektifikálóban történő (hagyományos vagy extraktív) desztilláció modellezésére alkalmas (1. 

melléklet). A modul nem alkalmas, az ipari megvalósítás szempontjából igen fontos, felfűtési 

szakasz modellezésére, a számításokat a (felfűtés végi) stacioner állapotból indítja. A 

szétválasztás lépéseit előre definiálnunk kell, és szabályozó körök beépítése sem lehetséges. 

Ha a szakaszos rektifikálótól eltérő kolonna konfigurációt, a felfűtést vagy szabályozó 

köröket akarunk vizsgálni, akkor a ChemCad dinamikus szimulátorát a „CCDYNAMICS” 

programot célszerű használni, amely már képes: 

- a desztillációs folyamat felfűtésének és leállásának modellezésére is (pl. a felfűtés 

során a termékelvételt és az oldalsó betáplálást már a stacioner állapot elérése előtt 

megkezdhetjük), 
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- valós desztilláló rendszer (amely oszloprészből, visszaforralóból, kondenzátorból épül 

fel és tartalmazhat több oldalsó betáplálást vagy elvételt is) tervezésére, 

- szabályozókörök alkalmazására, 

- a folyamat hatékonyságának és energiafogyasztásának optimalizálására. 
 

A dinamikus szimulátorban (2. melléklet) a kolonna modellezésére használt 

„DYNCOLUNM” modulban két lehetőség van a felfűtési szakasz („start up”) modellezésére. 

Az első a „wet tray startup”, amely szerint a számítások kezdetekor a tányér és kondenzátor 

holdup-okat az üstfolyadékkal töltjük fel (változatlan összetétellel). A második – amely 

modellezési mód közelebb áll a valós folyamatokhoz – a „dry tray startup”, amelynél a 

holdup-okat a felfelé áramló és lekondenzáló gőz tölti fel. Utóbbi alkalmazásakor az 

egyszerűsítő feltételezéseket annyiban kell módosítani, hogy a felfűtés alatt nem állandó a 

tányérok és a kondenzátor folyadék holdup-ja. Számításaink során a „dry tray startup” 

felfűtési módot választottuk. Ügyelnünk kell arra, hogyha a visszaforraló nem azonos a 

táplálási tartállyal (pl. szakaszos sztripper, középső tartályos oszlop, több tartályos oszlop 

esetén), akkor is töltsünk annyi anyagot a visszaforralóba, amely elegendő a holdup-ok 

feltöltésére. 

A tartályokat a „DYNVESSEL” modullal modelleztük, amelyek visszaforralóként, termék 

tartályként vagy akár folyadék-folyadék szeparátorként (dekanter) is használhatók. A tartály 

geometriai méreteinek megadásakor ügyelni kell arra, hogy a tartály térfogata a teljes művelet 

alatt elegendően nagy legyen. Ha túl nagy tartályt definiálunk, akkor a nagy gőz holdup 

előnytelen lehet a szétválasztás szempontjából, ezért a tartányok szükséges térfogatának 

meghatározására célszerű előzetes számításokat végezni. 

 

2.4. Kísérletei módszer 
 

Laboratóriumi kísérleteket a Richter Gedeon NyRt. Gyógyszergyár dorogi 

oldószerregeneráló üzemének laboratóriumában, ill. a BME Gépészeti Eljárástechnika 

Tanszék labor kolonnáján végeztem. 
 

A dorogi laboratóriumi kolonna főbb részei és jellemzői a következők (2.2. ábra).  

- Az üst (visszaforraló) 2 literes üveg gömblombik. 

- A hőt fűtőkosár biztosítja, a max. névleges fűtőteljesítmény 400 W (3 fűtési fokozat). 
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- Az oszlop (0,16 inch-es) PROPAK rendezetlen töltettel töltött 50 mm belső átmérőjű 

üvegkolonna, melynek köpenye fűthető. Az oszlop becsült elméleti tányérszáma (N) 

12. 

- A gőz kondenzálása golyós hűtőben történik hideg vízzel. 
 

 
2.2. ábra. A dorogi laboratóriumi desztilláló berendezés sémája 

 

A refluxarány egy időkapcsolóval szabályozható, a cseppentő helyzetét egy elektromágneses 

behúzó változtatja. Lehetőség van a desztillátum utóhűtésére is. A desztillátum egy szedőben 

gyűjthető, ahonnan a mintavevőkbe leengedhető. 

Hőmérsékletet 5 különböző helyen (üst, fej, 3 különböző oszlopmagasság) tudtunk mérni. 

Köpenyfűtést a kísérletek során nem alkalmaztunk. Az extraktív desztilláció 
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megvalósításához szükséges folyamatos szolvensbetáplálást egy hőmérőcsonkon át 

valósítottuk meg. A betáplált szolvens áramát és mennyiségét az adagolótölcsérbeni fogyásból 

számítottuk. A szolvensáram állandó értéken tartása céljából mértük a folyadékcsepegés 

sebességét. Az elegyek összetételének meghatározására gázkromatográfiás elemzést 

alkalmaztunk (a készülék típus: CHROMPAK, oszlop: FFHP CB25x0.53 mm, 

hőmérsékletek: kolonna: 45 °C, detektor: 230 °C, injektor: 230 °C, injektálás: 0.1 μl), a 

víztartalmat Karl-Fischer módszerrel határoztuk meg. 
 

A tanszéki labor kolonna főbb részei és jellemzői a következők (2.3. ábra):  

- Az üst egy 3 literes gömblombik. 

- A hőt fűtőkosár biztosítja, a max. névleges fűtőteljesítmény 700 W (fokozatmentesen 

állítható). 

- Az oszlop 30 mm belső átmérőjű Sulzer LDX rendezett töltet tartalmazó, egy 1 és egy 

0.5 méteres szakaszból álló üvegkolonna.. A hőszigetelést vákuumozott kettős köpeny 

biztosítja. Az oszlop becsült elméleti tányérszáma 20 (üst és kondenzátor nélkül). 

A refluxarány mágneses időkapcsolóval állítható be, mely a refluxszelepet mozgatja, ami a 

szokásostól eltérően a fejgőzt és nem a desztillátumot osztja két részre. Lehetőség van a 

desztillátum utóhűtésére is. A desztillátum egy szedőben gyűjthető, ahonnan a mintavevőkbe 

leengedhető. 

A hőmérsékleteket 3 helyen mértük (fej, oszlop (a két oszlopszakasz között), fenék) Pt 100-as 

ellenállás hőmérőkkel.  

A mérési adatok a NGW-DEST-STAR Junior 2.1-es adatgyűjtőről olvashatók le és ezen 

állítható be a fűtőteljesítmény és a refluxarány értéke is. A hűtővíz áramát rotaméterrel, az 

oszlop nyomásesését U-csöves manométerrel mérhetjük. A berendezés heteroazeotrop 

feltéttel (dekanter) is működtethető.  
 

A kísérletek előtt mindig előzetes részletes modellező számításokat végeztünk. Ezek, és a 

megvalósíthatósági vizsgálatok eredményei alapján határoztuk meg a szétválasztás lépéseit és 

a kísérlet során alkalmazandó paraméterek értékeit. A kísérlet során kapott eredményeket 

célszerű az utólagos szimuláció eredményeivel összevetni és megvizsgálni a részletes 

modellező számításaink pontosságát. 
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2.3. ábra. A tanszéki laboratóriumi desztilláló berendezés sémája 
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3. A vizsgálatok eredményei 
 

Ebben a fejezetben különböző típusú elegyek szétválasztásának hatékonyságát 

vizsgálom hagyományos szakaszos rektifikálóban és nem hagyományos kolonna 

konfigurációkban. Vizsgálataink során először mindig a szétválasztandó elegy gőz-folyadék 

egyensúlyi viszonyait határozzuk meg, majd a megvalósíthatósági vizsgálat következik. A 

részletes modellezéssel megvizsgáljuk a geometriai és műveleti paraméterek hatását a 

szétválasztásra. Ezután ha van rá lehetőségünk, akkor kísérleteket is végzünk a szétválasztás 

hatékonyságának még pontosabb megismerése érdekében, és a kapott eredményeket 

összehasonlítjuk a szimulációs eredményekkel. 

 

3.1. A szakaszos extraktív desztilláció, mint hibrid művelet: minimális forrpontú 

azeotropok szétválasztása 
 

A szakaszos extraktív desztillációt összehasonlítottuk a hibrid művelettel (abszorpció 

+ desztilláció) megvalósíthatósági vizsgálatokkal és részletes modellezéssel (Kotai és mtársai, 

2007). Új módszert dolgoztunk ki a hibrid szakaszos extraktív desztilláció 

megvalósíthatóságának vizsgálatára. Meghatároztuk a műveleti paraméterek szélsőértékeit. A 

számításokat a minimális forrpontú aceton – metanol ill. etanol – víz elegyekre végeztük, 

nehéz szolvensként vizet ill. etilénglikolt alkalmazva. 

 

3.1.1. Bevezetés 
 

Szakaszos rektifikálóban az aceton – metanol + víz (ágens, szolvens) elegy 

szétválasztását Lang és munkatársai (1994) és Lelkes és munkatársai (1998a, 1998b) 

vizsgálták. A SZED-et az iparban ugyan ezen elegy szétválasztására sikeresen alkalmazták 

Manczinger és munkatársai (1995) és egy aceton – metanol – etanol – víz elegyre Lang és 

munkatársai (2006).  

Düssel és Stichlmair (1995), Stichlmair és Fair (1998) a SZED-et (minimális forrpontú 

elegyek szétválasztásánál) hibrid műveletnek (abszorpció + desztilláció) tekintették. 

Munkájuk során csak az etanol – víz elegy szétválasztását vizsgálták etilénglikol szolvenst 

alkalmazva. 
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Munkánk célja a hibrid szakaszos extraktív desztilláció vizsgálata megvalósíthatósági 

vizsgálatokkal és részletes modellezéssel minimális forrpontú azeotrop elegyek szakaszos 

rektifikálóban történő szétválasztására. 
 

A vizsgált elegyek: 

- aceton (A) – metanol (B) + víz (szolvens, E) (1. elegy),  

- etanol (A) – víz (B) + etilénglikol (szolvens, E) (2. elegy). 
 

A SZED a következő alap szétválasztási lépésekből áll (Yatim és mtársai, 1993): 

1. lépés. Felfűtés teljes reflux mellett (R=∞, F=0). 

2. lépés. A desztillátum tisztítása R=∞ és folyamatos E-betáplálás mellett (F>0, 

opcionális). 

3. lépés. A/B szétválasztás desztillációval folyamatos E-betáplálás mellett (0<R<∞, F>0). 

4. lépés. B/E szétválasztás (0<R<∞, F=0). 
 

Düssel és Stichlmair (1995) a hibrid műveletre a következő lépéseket javasolták minimális 

forrpontú azeotropok szétválasztására: 

- A/B szétválasztás abszorpcióval (R=0, F>0), 

- B/E szétválasztás desztillációval (0<R<∞, F=0). 
 

Mindkét módszer esetén kritikus az A/B szétválasztás, melynél mindkét módszernél 

folyamatos szolvensbetáplálást alkalmazunk. A két módszer közötti eltérések a következők: 
 

 

Extraktív 
zóna 

Rektifikáló 
zóna 

   E-betáplálás 

   E-betáplálás 

Kondenzátor  Kondenzátor 

Visszaforraló 

 Desztillátumgyűjtő 
tartály 

 Desztillátumgyűjtő 
tartály 

  Visszaforraló 

Extraktív 
zóna 

Extraktív 
zóna 

 
3.1. ábra. Kolonna modell az A/B elválasztó lépésre 

                                a. SZED                                           b. hibrid művelet 



3. A vizsgálatok eredményei – A szakaszos extraktív desztilláció, mint hibrid művelet… 

 

 - 37 -

• SZED (3.1.a. ábra) esetén 

a. A szolvens a kolonna bármely tányérjára táplálható, így az oszlop rektifikáló zónát 

is tartalmazhat. 

b. A kolonna véges refluxarány mellett üzemel ((0<R<∞). 

c. A szolvens és a reflux rendszerint forrponthoz közeli folyadék.  

• Hibrid művelet (3.1.b. ábra) esetén 

a. A szolvenst a kolonna legfelső tányérjára vezetjük be, így az oszlop csak egy 

abszorpciós (extraktív) zónát tartalmaz. 

b. Nincs külső reflux (R=0). 

c. A szolvens erősen túlhűtött folyadék. 

 

3.1.2. Megvalósíthatósági vizsgálatok 
 

Először röviden a megvalósíthatósági vizsgálat módszerét mutatom be, majd a kapott 

eredményeket ismertetem. 

 

3.1.2.1. A megvalósíthatósági vizsgálatok módszere 

Lelkes és munkatársai (1998b) megvalósíthatósági módszert dolgoztak ki minimális 

forrpontú azeotropok szétválasztására, melyet Lang és munkatársai (2000) kiterjesztettek 

maximális forrpontú azeotropok szétválasztásának esetére. Itt egy összefoglalót közlök a 

módszerből a hibrid műveletre összpontosítva (további részletek találhatók Lelkes és mtársai, 

1998b és Modla és mtársai, 2003a cikkekben). 

A módszer a 2.2. fejezetben ismertetett egyszerűsítő feltételezésen alapul. 

A szétválasztás pillanatnyilag megvalósítható (Kotai és mtársai, 2007), ha az aktuális 

összetételű üstfolyadékból (xS(t)) kiindulva az előírt összetételű desztillátum gyártható. A 

pillanatnyi megvalósíthatóság szükséges és elégséges feltétele, hogy az üst nyomvonalat 

(xS(t)) összekösse: 

- SZED esetén az előírt desztillátum ponttal (xD,sp) egy egymást metsző extraktív és 

rektifikáló (vagy egy extraktív vagy egy rektifikáló) profilból  álló kolonna profil, 

- hibrid művelet esetén az előírt desztillátum ponttal (y1=xD,sp) egyensúlyban lévő 

táplálási tányér összetétellel (x1) egy extraktív profil. 

 (Töltetes oszlopok esetében xS(t)-et közvetlenül xD,sp-vel kell összekötni x1 helyett, mivel  a 

betáplálás nem egy elméleti tányérra történik.) 
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A hibrid művelet megvalósíthatóságának szükséges, de nem elégséges feltétele, hogy az 

extraktív profilok az AE oldalra érkezzenek, vagyis ezen profilok stabil csomópontja (SNe) is 

ezen az oldalon helyezkedjen el. Az A/E szétválasztásnak egy elméleti tányéron kell 

végbemennie (táplálási tányér). 

Az üstösszetétel időbeni változása (xS(t), üst-nyomvonal) az anyagmérlegekből számítható: 
 

D
S xz

x
DF

dt
)d(U S −=  (3.1)

 

ahol  

 US  az üst moláris holdup-ja,  

 F  a szolvensbetáplálás moláris áramai, 

 D  a desztillátum moláris áramai, 

  z  a szolvensbetáplálás összetétele.  

A kezdeti feltételt a sarzs összetétele adja meg (ha nincs szakaszos szolvens hozzáadás).  

A rektifikáló és extraktív profilok az alábbi egyszerű differenciál-egyenlettel számíthatók: 
 

( )*yyx
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ahol  V   a moláris gőzáram az adott kolonna szakaszban, 

 L   a folyadékáram az adott kolonna szakaszban, 

 h    dimenziómentes magasság, 

 y*   az x-el egyensúlyban lévő gőz összetétel, 

 y     az adott kolonna szakasz munkavonal egyenletével x-ből számított gőz 

összetétel. 
 

A 3.2 egyenletben a V/L arány értéke és az y(x) függvény a különböző szakaszokra a 

következő módon számítható:  
 

- rektifikáló zóna: 
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és 
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ahol Rint a belső refluxarány (Rint=qRR, ahol qR a reflux hőállapota), 
 

- extraktív zóna: 
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és 
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ahol q a szolvensbetáplálás hőállapota és 
 

  1
V
L

V
F

V
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A hibrid művelet esetében nincs rektifikáló zóna és R=0, így a (3.5) egyenlet a következő 

alakra egyszerűsödik: 
 

  1

V
FqL

V
=  

(3.8)

 

Ez a (3.7) egyenletbe helyettesítve: 
 

  )1(1
V

Fq
V
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3.1.2.2. A megvalósíthatósági vizsgálatok eredményei 

Hibrid művelet esetén a szolvens túlhűtött folyadék (q>1). Az etanol - víz + 

etilénglikol elegyen elvégzett megvalósíthatósági vizsgálataink a szolvens betáplálás 

hőállapotának meghatározó szerepét mutatták (3.2. ábra).  

Ha a szolvenst forrponton tápláljuk az oszlopba (q=1) (3.2.a. ábra) akkor az előírt 

desztillátum összetétel (D pont) sehonnan sem érhető el, mivel a háromszög teljes területéről 
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a profilok a BE oldalra érkeznek (a háromszög teljes területe megvalósíthatatlan tartomány, 

IFR). 
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3.2. ábra. Az extraktív profil térkép a szolvens betáplálás két különböző hőállapotára  

(2. elegy, F/V=1.13; xD = [0.99, 0.0005, 0.0095]) 

                a. forrponti folyadék (q=1)                             b. erősen túlhűtött folyadék (q=1.32) 
 

A második esetben (3.2.b. ábra) az extraktív határvonaltól (eb) jobbra eső területről a profilok 

az AE oldalon lévő stabil csomópontba (SN) érkeznek. Ebben a tartományban 

(megvalósítható tartomány, FR) a szétválasztás megvalósítható lehet a táplálási tányér 

segítségével, mivel αA,E>>1. (SN a második extraktív határvonalon (ebs, szaggatott vonal) 

helyezkedik el.) 

 

A műveleti paraméterek szélsőértékei 

Hibrid művelet esetében csak két műveleti paraméter változtatható szabadon: 

- a szolvensbetáplálás hőállapota (q) (a betáplálási hőmérséklet változtatásával), és 

- a szolvensbetáplálás és az extraktív zóna gőz móláramának aránya (F/V). 

q és F/V értékeinek meghatározásánál a következő kényszereket kell figyelembe vennünk.   

Mindkét paraméternek van minimális értéke. Nyilvánvaló, hogy q>0 és F>0 mert, ellenkező 

esetben nincs folyadékáram (L=qF) a hibrid kolonnában. q minimális értéke függ 

- az előírt desztillátumösszetételtől (xD=y1), 

- a betáplált szolvensösszetételétől (z) és 

- az x1 összetételhez tartozó αA,E relatív illékonyság értékétől. 
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Állandó moláris párolgást feltételezve a hibrid kolonna táplálási tányérján (f=1) az áramokat a 

3.3. ábra mutatja. A reflux hiánya miatt a folyadék áramot a szolvensbetáplálással kell 

biztosítanunk. 
 

 

F, z 
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3.3. ábra. Áramok a hibrid kolonna fejében 

 

A legfelső tányérra az anyagmérleg a következőképpen írható fel 
 

q
q

V
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Állandó összetételű („pinch”) zónát feltételezve a fejben y2 = y1 és 
 

q
q zyx +−

= 1
1

)1(  (3.11)

 

A fenti egyenletből q minimális értéke kifejezhető: 
 

1
min xx

zx
−
−

=
D

Dq  (3.12)

 

Ki kell emelni, hogy  qmin értéke az F/V aránytól független. 

Az  αA,E relatív illékonyság az alábbiak szerint felírható az A és E komponensek 

desztillátumbeli és a legfelső tányéron kialakuló koncentrációival: 
 

EED

AAD
EA

,1,

,1,
, xx

xx
=α  (3.13)

 

Ha ebbe az egyenletben behelyettesítjük a (3.11) egyenletből tiszta szolvens feltételezése 

esetén (zA=0, zE=1) kifejezett x1,A és x1,E értékeket, akkor megkapjuk a szolvensbetáplálás 

hőállapotának minimális értékét: 
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A fentiekből látható, hogy minél kisebb 

- αA,E értéke és/vagy 

- a desztillátumban megengedett E-koncentráció (xD,E) nagysága, 

annál nagyobb q minimális értéke. 

Mivel a desztillátum áramának nullánál nagyobbnak kell lennie (D/V>0), így a (3.9) 

egyenletből meghatározhatók a műveleti paraméterek maximális értékeit meghatározó 

kényszerek: 
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adott F/V érték esetén, és 
 

1
1
−

<
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adott q érték esetén. 

A fenti, q maximális értékét meghatározó kényszer mellett van egy fiziko-kémiai kényszer is, 

miszerint a szolvens betáplálási hőmérsékletének magasabbnak kell lennie E fagyáspontjánál 

(Tfp,E). E kényszer szerint a betáplálás hőállapotának maximális értékére az alábbi egyenlet 

írható fel: 
 

E

EEE TTc
q

λ
)(

1 fp,bp,mol,p,
max

−
+=  (3.17)

 

ahol  cp,mol,E    a szolvens mólhője, 

           λE        a szolvens moláris párolgáshője. 

(Ezen egyenlet szerint qmax= 1.19 (vízre) és 1.67 (etilénglikolra)). 
 

Megállapíthatjuk, hogy a hibrid művelet szempontjából előnyös, ha a szolvens 

- mólhője magas, 

- moláris párolgáshője alacsony és ha 
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- forrpontja (Tbp) és fagyáspontja (Tfp) közötti különbség nagy.  
 

Természetesen a (3.15) és (3.17) egyenletekből kapott qmax értékek közül a kisebbiket kell 

figyelembe venni. 

Amikor a hibrid művelethez szolvenst választunk, szem előtt kell tartani, hogy a kapacitás 

szempontjából az alacsony móltérfogat az előnyös, ahogyan ezt Lang és munkatársai (1994) 

SZED esetére már megmutatták. 

 

A műveleti paraméterek változtatásának hatása 

A szolvensbetáplálás hőállapotának növelésével (3.4. ábra) az extraktív határvonal 

(eb) az előírt desztillátum ponttól (D) távolodik, a nem megvalósítható tartomány nagysága 

csökken. A stabil csomópont (SN) egyre közeledik az A csúcshoz.  
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3.4. ábra. A hőállapot hatása az extraktív profil határvonal helyzetére 

(2. elegy, F/V=1.13,  xD=[0.98, 0.005, 0.015], q=1.2, 1.3, 1.36, 1.6, 1.67) 
 

Egy adott q értéknél (q=1.36, lásd SN3) az ebs határvonal és igen sok profil átmegy a legfelső 

tányér folyadék összetétel (x1) pontján, amely egyensúlyban van az előírt desztillátum 

összetétellel. Ezek a profilok tekinthetők megvalósíthatónak. Ha az üst összetétel ezen 

profilok valamelyikén helyezkedik el, akkor az előírt desztillátumösszetétel a hibrid 

művelettel elérhető. Ez az egyetlen q érték, aminél a megvalósítható tartomány minden 

pontjából pontosan az előírt desztillátum összetétel gyártható. Szigorúan fogalmazva ez az 

egyetlen olyan szolvens hőállapot (qfeas), aminél a szétválasztás megvalósítható. Az A/E 

szétválasztás az előírtnál 
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- rosszabb, ha q<qfeas (lásd SN1 és SN2 pontokat),  

- jobb, ha q>qfeas (lásd SN4 pontot). 
 

Az 1. elegy esetében mérsékelt F/V arány (F/V=1.31) mellett és még q=qmax (qmax=1.19 a 

(3.17) egyenlet szerint, 1.76 a (3.15) egyenlet szerint) esetén is az egész háromszög 

megvalósíthatatlan marad. 

A szolvens áramának növelésével (3.5. ábra) a megvalósíthatatlan tartomány nagysága 

csökken, mivel az extraktív határvonal a D ponttól távolodik. F/V alacsony értékei esetén az 

azeotrop pont a megvalósíthatatlan tartományban van (lásd eb1). Természetesen van egy 

minimális F/V arány (ami nagyobb, mint nulla). F/V=(F/V)max esetén nincs többé 

megvalósíthatatlan tartomány (eb4 a háromszögön kívülre esik). A stabil csomópont helyzete 

nem változik (ez látható ebs helyben maradásából is). 
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3.5. ábra. Az F/V arány hatása az extraktív határvonal helyzetére 

(2. elegy, q=1.36, xD=[0.98, 0.005, 0.015], F/V=0.4, 0.8, 1.5, 1.9) 
 

Megvizsgáltuk a szolvesbetáplálás áram változtatásának hatását az 1. elegyre is. Figyelembe 

véve, hogy magas aceton koncentrációknál αA,E értéke alacsony („tangent pinch”), kisebb 

desztillátum tisztaságot (xD=[0.95, 0.005, 0.045]) írtunk elő. A szolvens hőállapotát 

maximális értékére állítottuk (TF=Tfp,E, vagyis, q=qmax). A szolvens áramának növelésével 

(3.6. ábra) a megvalósíthatatlan tartomány nagysága csökken, mivel eb távolodik D ponttól. 

F/V=(F/V)max esetén az egész háromszög megvalósítható, mivel eb4 ismét a háromszögön 

kívülre esik. A stabil csomópont helyzete alig változik (valamelyest az A csúcs irányába 

mozdul el). SN még akkor is nagyon távol marad x1 ponttól (lásd SN4), ha F/V maximális 
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értékével számolunk, vagyis a profilok döntő többségére nem teljesül a megvalósíthatóság 

elégséges feltétele. 
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3.6. ábra. Az F/V arány hatása az eb extraktív határvonal és az SN stabil csomópont 

helyzetére  

(1. elegy, q=qmax=1.19, xD=[0.95, 0.005, 0.045], F/V=2.7, 3.0, 4.0, 5.3) 
 

Az 1. elegy esetében csak akkor megvalósítható a szétválasztás, ha az előírt xD,A koncentrációt 

jelentősen lecsökkentjük  (xD,B=áll. mellett). xD,A csökkentésével (változatlan q és F/V értékek 

mellett) x1 és a stabil csomópont közeledik egymás felé (3.7. ábra). 
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3.7. ábra. Az előírt desztillátum összetétel változásának hatása a fej összetétel (x1) és a stabil 

csomópont (SN) helyzetére  

(1. elegy, q=qmax=1.19, F/V=3, xD,B=0.005,  xD,A=0.99, 0.95, 0.85, 0.76) 
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xD,A egy bizonyos értékénél (xD,A= 0.76) a stabil csomópont (SN4) gyakorlatilag egybeesik a 

legfelső tányér folyadék összetételével (x1,4). Ezen érték tekinthető az elérhető legmagasabb A 

koncentrációnak a desztillátumban (xD,A,max) az adott q, F/V és xD,B értékek mellett. 
 

A fenti eredmények egyértelműen mutatják, hogy a hibrid művelet abszorpciós lépésével 

elérhető desztillátumtisztaság erősen korlátozott. Az 1. elegy esetében A/B szétválasztása 

mellett hatékony A/E szétválasztás nem érhető el egyidejűleg. Hatékony A/E szétválasztás 

eléréséhez egy további desztillációs lépés alkalmazása szükséges. 

SZED esetén (3.8. ábra) egyidejű A/B és A/E szétválasztás is elérhető mérsékelt refluxarány 

mellett, még ha az A/B szétválasztó lépés energiafogyasztása magasabb is. 
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3.8. ábra. Megvalósítható extraktív és rektifikáló profilok hatékony SZED szétválasztás 

esetén 

(1. elegy, q=qmax=1.19, F/V=3, R=2, xD=[0.95, 0.005, 0.045]) 
 

Annak ellenére, hogy az extraktív profilok stabil csomópontja messze esik az x1 ponttól, a 

legtöbb profil egy rektifikáló profil segítségével összeköthető x1 (és xD) ponttal. Az extraktív 

határvonal (eb) a desztillátum ponttól messze helyezkedik el, ami mutatja, hogy elfogadható 

A-kinyerés érhető el. 
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3.1.3. Részletes modellező számítások 
 

A két művelet pontosabb megismerése érdekében részletes modellező számításokat is 

végeztünk. 

Összehasonlítottuk a hibrid műveletet és a szakaszos extraktív desztillációt ugyanazon két 

elegyre (aceton (A) – metanol (B) + víz (E) (1. elegy) és etanol (A) – víz (B) + etilénglikol (E) 

(2. elegy)), amelyeket már a megvalósíthatósági vizsgáltok során is tanulmányoztunk. 

 Először csak az A/B szétválasztást vizsgáltuk, majd a teljes folyamatot beleértve a szolvens 

regenerálását is. Először mindig a SZED folyamatát szimuláltuk, majd a hibrid művelettel 

próbáltuk gyártani a SZED-del elért tisztaságú (xD,av) és mennyiségű  (SD) terméket. 

Végezetül összehasonlítottuk a két művelet energiafogyasztását és szolvens veszteségét. 

(Szolvens veszteség alatt az előírt tisztaságúra nem regenerálható szolvens mennyiségét 

értjük). 

 

3.1.3.1. Kezdeti feltételek 

Mindkét művelet esetén az üstben közölt hőáram (QN+1) 1.5 kW. A folyadék holdup 

70 cm3 elméleti tányéronként. A kolonna légköri nyomás alatt üzemel, és tiszta szolvenst 

használunk. Hibrid művelet esetén 

- a betáplált szolvens hőmérséklete mindkét elegyre 20 °C (amit a legfelső tányérra 

adagolunk (1. tányér) és a refluxarány 0), 

- tisztító lépést (végtelen refluxarány és folyamatos szolvensbetáplálás mellett) egyik 

elegy esetében sem alkalmaztunk. 

 

1. elegy 

A kolonna 18 elméleti tányért tartalmaz (a kondenzátor és az üst nélkül). A binér 

(ekvimoláris) sarzs mennyisége (Uch) 159.6 mol (9 dm3). Az előírt terméktisztaság (xD,A,átl) 

0.94. SZED esetén a szolvenst (TF=80 °C) a 6. tányérra tápláljuk, és alkalmazunk tisztító 

lépést, amelynek hossza (Δt2) 1 óra. 

 

2. elegy 

A kolonna 13 elméleti tányért tartalmaz. A binér (azeotrop összetételű) sarzs 

mennyisége (Uch) 160 mol (8.62 dm3), összetétele: xch=[0.9, 0.1, 0]. Az előírt terméktisztaság 

0.98. SZED esetén a 158 °C szolvenst a 3. tányérra tápláljuk be. Tisztító lépést még SZED 

esetén sem alkalmaztunk. 
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3.1.3.2. Számítási eredmények 

Számításokat végeztünk mindkét elegyre, mindkét módszert megvizsgálva. Elsőként a 

SZED-et, majd a hibrid műveletet vizsgáltuk, végül a két művelet hatékonyságát hasonlítottuk 

össze. 
 

1. elegy 
 

1.a. Szétválasztás szakaszos extraktív desztillációval 

Előirt tisztaságú terméket jó kinyeréssel (ηA) gyártottunk (3.1. táblázat) mérsékelt 

refluxarány (R=4) és szolvensáram (F=2.0 dm3/h) mellett olyan elegyből, amely jóval 

kevesebb acetont tartalmazott, mint az azeotrop. 
 

3.1. táblázat. A SZED-el elért eredmények  

(1. elegy, xD,A,átl=0.94, R=4, F=2.0 dm3/h) 
xD,A 

(t3=0) 

xD,B 

(t3=0) 

xD,E 

(t3=0) 
xD,B,átl xD,E,átl SD, mol Δt3, h ηA, % 

0.972 0.006 0.022 0.029 0.031 79.4 2.3 93.5 

 

1.b. Szétválasztás hibrid művelettel 

Megpróbáljuk a SZED művelettel elért tisztaságú (xD,A,átl=0.94) és mennyiségű acetont 

(ηA=93.5 %) hibrid művelettel is gyártani. 

Mint ahogyan a megvalósíthatósági vizsgálatok eredményei alapján vártuk, a hibrid művelet 

abszorpciós lépésével nem tudjuk elérni az előírt terméktisztaságot a nem megfelelő A/E 

szétválasztás miatt. A rektifikáló zóna hiánya miatt a szolvens koncentrációja a 

desztillátumban túl magas. (A kapott desztillátum (mennyisége megegyezik a SZED-del 

elértével) összetétele: xD,átl=[0.500, 0.173, 0.327] F=2 dm3/h esetén és xD,átl=[0.513, 0.094, 

0.393] F=4 dm3/h esetén.) Emiatt meg kell változtatnunk az abszorpciós lépés célját, így az új 

cél a metanol kimosása (xD,B,átl=0.006) az aceton mellől (tiszta aceton gyártása helyett). 

A SZED során alkalmazott szolvensáram a hibrid művelet esetén nem elég a metanol előírt 

tisztaságban történő kimosásához, ezért azt számottevően meg kellett növelnünk (F=12 

dm3/h). A desztillátum átlagos összetételének időbeni alakulását a megnövelt szolvensáramra 

a 3.9. ábra mutatja. 
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3.9. ábra. A desztillátum átlagos összetételének változása 

(1. elegy, hibrid művelet, abszorpciós lépés, F=12 dm3/h, q=1.15) 
 

A desztillátumban a metanol koncentráció gyorsan (0.68 h alatt) az előírt értékig csökken, 

hosszú ideig az alatt marad, majd végezetül emelkedni kezd. Az abszorpciós lépés első 

részében az aceton koncentráció csökken, a vízé gyorsan emelkedik. Ezután huzamosabb 

ideig az összetétel csak enyhén változik, majd a lépés vége felé az aceton koncentráció 

csökken a víztartalom jelentős emelkedése mellett. Magas aceton kinyerés érhető el. 

 

A szolvensbetáplálási áram változtatásának hatása 

Megvizsgáltuk a szolvensbetáplálás áramának (F) hatását az aceton kinyerésre és a 

metanol eltávolító lépés hosszára (3.2. táblázat). 
 

3.2. táblázat. A szolvens áramának (F) hatása hibrid művelet esetén  

(1. elegy, q=1.15) 

F, dm3/h xD,A,átl xD,B,átl xD,E,átl SD, mol Δt3, h ηA, % 

11 0.645 0.006 0.349 105.0 1.63 84.9 
12 0.644 " 0.350 115.6 2.35 93.3 
13 0.638 " 0.356 120.1 3.28 96.0 
15 0.581 " 0.413 135.9 10.84 98.9 

 

A metanol desztillátumbeli koncentrációjának előírt értékre való csökkentéséhez legkevesebb 

11 dm3/h betáplálás szükséges, ellenkező esetben pillanatnyi összetétele (xD,B) végig 0.006 

felett marad. A szolvensáram növelésével a desztillátum víztartalma emelkedett és az aceton 



3. A vizsgálatok eredményei – A szakaszos extraktív desztilláció, mint hibrid művelet… 

 

 - 50 -

kinyerés nőtt. A lépés időtartama és így az energiafogyasztás is jelentősen nőtt. Az átlagos 

desztillátumáram csökkent (3.10. ábra). 
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3.10. ábra. A szolvens áramának hatása a desztillátum átlagos áramára  

(1. elegy, hibrid művelet, q=1.15) 
 

A desztillátumáram csökkenésének oka az, hogy az erősen túlhűtött szolvens áramának 

növelésével a változatlan fűtési teljesítmény mellett egyre kevesebb fejgőz állítható elő. A 

szolvens forrpontra melegítéséhez egyre nagyobb mennyiségű – a legfelső (1.) tányérra 

érkező – gőz kondenzálására van szükség. F=893.5 mol/h (16.1 dm3/h) esetén a 

desztillátumáram megszűnik, mivel az 1. tányérra érkező szolvens a teljes gőz mennyiséget 

kondenzálja. A megvalósíthatósági vizsgálatok során felírt (3.16) egyenlőtlenség szerint a 

szolvens maximális értéke (állandó moláris párolgás feltételezése mellett) 867 mol/h lehet. 

 

1.c. A SZED és a hibrid művelet összehasonlítása 

Célunk  

- azonos tisztaságú (xD,A,átl=0.94) és mennyiségű (SD=79.4 mol (ηA=93.5%)) aceton 

gyártása mindkét művelettel, valamint 

- a szolvens előírt tisztaságúra (xB,E,átl=0.99) történő regenerálása. 

A műveleteket energia- és szolvensfogyasztásuk alapján hasonlítottuk össze. Az A/B 

szétválasztó lépésben a szolvens áram SZED esetén 2 dm3/h, hibrid művelet esetén 12 dm3/h. 

SZED esetén figyelembe vettük a szolvens előmelegítéséhez (20 °C-ról 80 °C-ra) szükséges 

hőmennyiséget is. A B/E, valamint hibrid művelet esetén az A/E szétválasztáshoz is ugyanazt 

a kolonnát használtuk, amit az A/B szétválasztásnál. Mindkét műveletre a teljes 

energiafogyasztást (SQ = SQF + SQN+1,1 + SQN+1,2 + SQN+1,3) az A/B szétválasztás (SQN+1,1),a 
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B/E szétválasztás (SQN+1,2),  az A/E szétválasztás (SQN+1,3) energiaigényét valamint SZED 

esetén az előmelegítéséhez szükséges energiát (SQF), a szolvens mennyiségét (SF) és 

veszteségét (ΔSF) a 3.3. táblázat mutatja. 
 

3.3. táblázat. A hibrid művelet és a SZED összehasonlítása  

(1. elegy, előírt paraméterek: xD,A,átl=0.94, ηA=93.5%, xB,E,átl=0.99;  

választott paraméterek: SZED: R=4, F=2.0 dm3/h, hibrid művelet: F=2.0 dm3/h) 

  SQ SQF SQN+1,1 SQN+1,2 SQN+1,3 SF ΔSF 
  MJ MJ MJ MJ MJ dm3 mol mol 

SZED 33.90 1.66 17.82 14.42 - 6.6 366.3 35.0 
Hibrid 
művelet 44.24 - 13.16 21.00 10.08 28.2 1565.1 92.3 

 

Megállapíthatjuk, hogy az 1. elegy szétválasztása esetén a hibrid művelet minden tekintetben 

kedvezőtlenebb eredményeket adott, mint a SZED: 

- magasabb volt a teljes energiafogyasztás, 

- sokkal magasabb volt a szolvens veszteség, 

- az A gyártó lépés végére az üstfolyadék térfogata elfogadhatatlan mértékben megnőtt 

(29.7 dm3-re, ami 3.3 szorosa a sarzs térfogatának), míg SZED esetén a legmagasabb 

értéke (9.67 dm3 a tisztító lépés végén) is csak alig lépi túl a sarzs térfogatát. 

 

2. elegy 

Meg kell jegyeznünk, hogy itt a szolvens (197.3 °C) és még a B komponens forrpontja 

(100.0 °C) között is óriási a különbség. 

 

2.a. Szétválasztás szakaszos extraktív desztillációval 

Az A és E komponensek forrpontja közötti óriási különbség miatt kevés rektifikáló 

tányért alkalmaztunk. Mérsékelt szolvensbetáplálási áram (F=36.05 mol/h (4.0 dm3/h)) és 

alacsony refluxarány (R=2) mellett jó kinyeréssel gyártható az előírt tisztaságú termék (3.4. 

táblázat). (Tisztító lépést (R=∞ és F>0) nem alkalmaztunk, mivel a gyártó lépés elején a 

desztillátum igen gyorsan kitisztul.) 
 

A szolvensáram változásának hatása 

Megvizsgáltuk a szolvensáram változtatás hatását a termékösszetételre, az etanol-

kinyerésre és a gyártó lépés hosszára (3.4. táblázat). 
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3.4. táblázat. A szolvens áram hatása SZED esetén  

(2. elegy, q=1.26, R=2) 

F, dm3/h xD,A,átl xD,B,átl xD,E,átl SD, mol Δt2, h ηA, % 

1 0.980 0.020 0.000 143.3 3.14 97.52 
2 " 0.020 0.000 146.3 3.29 99.57 
4 " 0.020 0.000 146.4 3.42 99.63 
6 " 0.020 0.000 146.0 3.56 99.36 
8 " 0.020 0.000 145.7 3.74 99.16 

 

A szolvensáram változtatása nincs észrevehető hatással a termék összetételére, még a 

legmagasabb F érték esetén sem szennyezi a szolvens a terméket számottevő mértékben. Az 

A-kinyerésnek maximuma van (F=4 dm3/h). A gyártó lépés hossza (Δt2) a szolvens áramának 

növelésével kis mértékben emelkedett. 

 

b. Szétválasztás hibrid művelettel 

Ugyanazt a terméktisztaságot (xD,A,átl=0.98) írtuk elő, mint SZED esetén, amint csak 

jelentősen megnövelt szolvensáram (F≥6 dm3/h) mellett értük el. A desztillátum átlagos 

összetételének időbeni alakulását a 3.11. ábra mutatja. 
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3.11. ábra. A pillanatnyi desztillátum összetétel változása  

(2. elegy, hibrid művelet, F=7 dm3/h, q=1.57) 
 

A desztillátum hamar feldúsul az A komponensben. Hosszú ideig tiszta marad, így az előírt 

termék magas kinyeréssel gyártható. A rektifikáló zóna hiánya miatt a desztillátumban 

magasabb a szolvens koncentráció, mint SZED esetén. 
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A szolvensbetáplálás áramának hatása 

Megvizsgáltuk a szolvens áramának hatását az etanol kinyerésre és a gyártó lépés 

hosszára (3.5. táblázat). 
 

3.5. táblázat. A szolvensáram hatása hibrid művelet esetén  
(2. elegy, q=1.57) 

F, dm3/h xD,A,átl xD,B,átl xD,E,átl SD, mol Δt3, h ηA, % 

6.0 0.980 0.005 0.015 145.3 2.44 98.91 
7.0 " 0.004 0.016 146.1 3.43 99.43 
7.7 " 0.004 0.016 146.3 4.66 99.57 
8.0 " 0.004 0.016 146.3 5.48 99.57 
9.0 " 0.004 0.016 146.2 13.52 99.50 

 

A szolvens áramának növelése nem befolyásolja jelentősen a termék összetételét. Az A-

kinyerésre is csak csekély hatása van, amely eléri maximumát F=7.7 dm3/h mellett. (A 

maximális kinyerés (99.57 %) valamivel alacsonyabb, mint a SZED-nél elért (99.63 %).) A 

gyártó lépés hossza (Δt3) viszont számottevően növekszik a megnövekedett belső reflux 

következtében. F=9.4 dm3/h mellett a desztilláció már le is áll. 

 

2.c. A SZED és a hibrid művelet összehasonlítása 

Célunk mindkét műveletnél 

- azonos tisztaságú (xD,A,átl=0.98) és mennyiségű (SD=146.3 mol (ηA=99.57%)) etanol 

gyártása, és 

- a szolvens azonos tisztaságura regenerálása (xB,E,átl=0.99). 

A két műveletet energia- és szolvensfogyasztásuk alapján hasonlítottuk össze. Az A/B 

szétválasztó lépésben a szolvensáram SZED esetén 2 dm3/h, hibrid művelet esetén 7.7 dm3/h. 

SZED esetén a szolvens előmelegítéséhez (20 °C-ról 158 °C-ra) szükséges energiát is 

figyelembe vettük. A szolvens regenerálása (B/E szétválasztás) egyszerű desztillációval is 

elvégezhető (kolonna alkalmazása nélkül) a hatalmas forrpontkülönbségek miatt. Mindkét 

műveletre a teljes energiafogyasztást (SQ = SQF + SQN+1,1 + SQN+1,2) az A-gyártás (SQN+1,1), a 

szolvens regenerálás (SQN+1,2) és SZED esetén a szolvens előmelegítéséhez (SQF) szükséges 

energiát, a felhasznált szolvens mennyiségét és a szolvens veszteséget a 3.6. táblázat mutatja. 
 

Megállapíthatjuk, hogy a 2. elegyre is a hibrid művelet adott rosszabb eredményt minden 

vizsgált szempontból: 

- a hibrid művelet teljes energiafogyasztása magasabb volt, mint SZED esetén, 
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- a szolvens veszteség jóval magasabb volt, 

- az A-gyártó lépés végére a visszaforralóban a folyadéktérfogat óriási mértékben 

megnövekedett (7.64 dm3-ról 35.17 dm3-re), míg SZED esetén a gyártó lépés alatt 

folyamatosan csökkent. 
 

3.6. táblázat. A SZED és a hibrid művelet összehasonlítása 

(2. elegy, előírt paraméterek: xD,A,átl=0.98, ηA=99.57%, xB,E,átl=0.99; 

választott paraméterek: SZED: R=2, F=2.0 dm3/h, hibrid művelet: F=7.7 dm3/h) 
  SQ SQF SQN+1,1 SQN+1,2 SF ΔSF 

  MJ MJ MJ MJ dm3 mol mol 

SZED 20.76 2.77 17.77 0.22 6.58 118.6 15.0 

Hibrid művelet 26.24 - 25.16 1.08 35.88 646.9 29.8 

 

Meg kell még említenünk, hogy mindkét esetben az A-gyártó lépés alatt a visszaforraló 

hőmérséklete megengedhetetlenül nagymértékben növekedett (SZED esetén 78.2 °C-ról 186.4 

°C-ra, hibrid művelet esetén 187.8 °C-ra), ami – a fűtési problémák elkerülése végett – 

vákuum alkalmazását igényelheti. 

Megvizsgáltuk még a szolvens regenerálás tisztasági követelmény változtatásának hatását is 

az energiafogyasztásra és a szolvens veszteségre (3.7. táblázat). 
 

3.7. táblázat. A tisztasági követelmény hatása a szolvens regenerálásra (2. elegy) 
  SZED  Hibrid művelet 

xB,E,átl SQ, MJ SQN+1,2, MJ ΔSF, mol  SQ, MJ SQN+1,2, MJ ΔSF, mol 

0.99 20.76 0.22 15.0 26.24 1.08 35.9 

0.999 21.79 1.25 32.0  30.88 5.72 105.9 

 

A szolvenstisztaság növelésével a regeneráló lépés energiafogyasztása és a szolvens veszteség 

is jelentősen emelkedett mindkét műveletnél, de a hibrid műveletnél nagyobb mértékben, mint 

a SZED-nél.  

Megállapíthatjuk, hogy a SZED és hibrid művelet közötti különbség a SZED javára tovább 

növekedett. 
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3.1.4. Összefoglalás 
 

Megállapítottuk, hogy a hibrid művelet esetén egy lépésben csak akkor gyártható 

megfelelő tisztaságú A komponens, ha az A/E szétválasztás nagyon könnyű (αA,E>>1), és ha a 

szolvens forrpontja és fagyáspontja között a különbség igen nagy (a szolvens nagymértékben 

túlhűthető). A visszaforralóban az A/B elválasztó lépés alatt a folyadék mennyiségének óriási 

növekedése kapacitásbeli problémákat okoz, mivel így a hasznos visszaforraló térfogat 

jelentősen lecsökken. 

Szakaszos extraktív desztilláció (SZED) esetén a szolvens forrpontja jóval közelebb lehet a 

szétválasztandó komponensekéhez, mivel elegendően nagy refluxarány és rektifikáló 

tányérszám alkalmazása esetén egyidejűleg tisztítható meg a termék (A komponens) az E 

komponenstől a rektifikáló zónában és végezhető el az A/B szétválasztás az extraktív zónában. 

SZED esetén nagyobb a szabadsági fok (a hibrid művelet a SZED egy speciális esetének 

tekinthető), a művelet rugalmasabb, és jobb eredmények érhetők el, mint a hibrid művelet 

esetén. 

A hibrid művelet csak akkor lehet versenyképes a SZED-val, ha nincs éles követelmény az 

A/E szétválasztásra (a termék tartalmazhat bizonyos mennyiségű szolvenst). A hibrid művelet 

ugyanakkor rávilágít arra a tényre, hogy az A/B szétválasztás SZED esetén alacsony 

refluxaránnyal is elvégezhető. 
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3.2. Azeotrop elegyek szétválasztása középső tartályos oszlopban 
 

Az elmúlt években egyre nagyobb figyelem irányult a nem hagyományos kolonna 

konfigurációk (sztripper, középső tartályos oszlop, több tartályos oszlop) vizsgálatára. Az 

extraktív desztilláció középső tartályos oszlopban történő megvalósítását többek között Safrit 

és munkatársai (1995), Warter és munkatársai (1999, 2004), Hilmen (2000), Low és Sorensen 

(2002), Cui és munkatársai (2002) valamint Kotai és munkatársai (2006) is vizsgáltak. 

 

3.2.1. Bevezetés 
 

A középső tartályos oszlop működésének és a használt ChemCad folyamatszimulátor 

dinamikus modelljének megismerése érdekében először egy ideális terner elegy 

szétválasztását vizsgáltuk szakaszos rektifikálóban, szakaszos sztripperben és középső 

tartályos oszlopban. Ezután egy minimális, majd egy maximális forrpontú azeotrop elegy 

szétválasztásának hatékonyságát is megvizsgáltuk folyadék by-pass kialakítású középső 

tartályos oszlopban, és az eredményeket összehasonlítottuk a szakaszos rektifikálóval 

kapottakkal. 

 

3.2.2. A vizsgált kolonna kialakítások 
 

Az ebben a fejezetben vizsgált kolonna kialakítások a szakaszos rektifikáló (SzR), a 

szakaszos sztripper (SzSz) és a középső tartályos oszlop (KTO), melyek felépítését és 

működését a 1.3. fejezetben már ismertettem. Itt a KTO-val foglalkozom részletesebben. 

A több műveleti paraméternek köszönhetően a KTO sokkal rugalmasabban működtethető, 

mint a SzR vagy a SzSz. A szabadsági fokok száma és így a KTO rugalmassága tovább 

növelhető (3.12. ábra)  

- a középső tartály fűtésével vagy hűtésével, 

- a rektifikáló zónából érkező folyadék egy részének (bL) közvetlen betáplálásával a 

sztrippelő zónába, megkerülve a tartályt, 

- a sztrippelő zónából érkező gőz egy részének (bV) közvetlen betáplálásával a 

rektifikáló zónába, megkerülve a tartályt. 

A by-pass arány (bL és bV) értékétől függően különböző KTO kialakításokat 

különböztethetünk meg. Ezek a kialakítások a következők: 

a. alap: bL=0, bV=0, 

b. folyadék by-pass: bL=1, bV=0, 
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c. gőz by-pass: bL=0, bV=1. 
 

 
3.12. ábra. A KTO középső tartályának kapcsolása (0≤bL≤1,  0≤bV≤1) 

 

Ha a by-pass arányok értéke 0, akkor a gőz- vagy folyadékáram teljes mennyisége a középső 

tartályba áramlik és nincs by-pass. Ha valamelyik értéke 1.0, akkor az adott áram teljes 

mennyisége közvetlenül az oszloprészek között halad megkerülve a középső tartályt. 
 

Warter és Stichlmair, Low és Sorensen a legjobb eredményeket a KTO folyadék by-pass 

kialakításával érték el (3.13. ábra). 
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3.13. ábra. Extraktív KTO sémája (folyadék by-pass változat) 

 

Extraktív desztilláció esetén a felső oszloprészben a folyamatos szolvensbetáplálás 

következtében megjelenik az extraktív zóna is (a rektifikálón kívül). A folyadék by-pass 
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kialakításnak megfelelően az extraktív zónából érkező folyadékot közvetlenül az alsó 

oszloprészbe vezetjük. 

 

3.2.3. Részletes modellező számítások 
 

A hagyományos szakaszos rektifikáló és a nem-hagyományos kolonna konfigurációk 

részletes modellezéssel történő vizsgálatához a ChemCad folyamatszimulátor dinamikus 

szimulátorát használtam. 

 

3.2.3.1. A modell 

Az egyes kolonna konfigurációkat oszloprészekből („Dyncolumn” modul), (fűthető) 

tartályokból („Dynvessel” modul), keverőkből („mixer”), elosztókból („divider”) és 

szelepekből („valve”), valamint áramokból („stream”) építettük fel. 

A felépített KTO modellt a minimális ill. a maximális forrpontú azeotrop elegyek 

szétválasztására a 3.14. ábra ill. a 3.15. ábra mutatja. 
 

 
3.14. ábra. A KTO folyadék by-pass változatának ChemCad modellje min. forrpontú azeotrop 

elegy szétválasztására 
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3.15. ábra. A KTO folyadék by-pass változatának modellje max. forrpontú azeotrop elegy 

szétválasztására 

 

3.2.3.2. Ideális terner elegy szétválasztása 

Az ideális n-hexán (A) – n-heptán (B) – n-oktán (C) terner elegy szétválasztását 

szakaszos rektifikálóban, szakaszos sztripperben és a KTO alap kialakítású változatában 

vizsgáltuk. A komponensek csökkenő illékonysági sorrendje A, B és C. 
 

Példa 

A szétválasztást az alábbi geometriai és műveleti paraméterek mellett vizsgáltuk: 
 

Sarzs mennyisége (Uch): 60 mol (8.74 dm3) 

Sarzs összetétele: 20 mol A, 20 mol B, 20 mol C 

A kolonna elméleti tányérszáma (az üst, a kondenzátor 
és (KTO esetén) a középső tartály nélkül) (N): 

20 (a KTO 10 rektifikáló (NRS) és 
10 sztrippelő tányért (NSS) 
tartalmaz) 

Tányér folyadék hold-up (Uj
vol): 25 cm3 

Refluxarány (R): 10 (SzR és KTO esetén) 
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Visszaforralási arány (RS): 11 (SzSz és KTO esetén) 

Fűtési teljesítmény (QN+1): 1500 W 

A folyadéktáplálás a tartályból (SzSz és KTO esetén) 

(LMV): 

 

185.5 mol/h 
 

A visszaforralási arányt az RS = R+1, míg a folyadéktáplálás áramának nagyságát a tartályból 

az LMV = D+W képlet alapján határoztuk meg, ahol R a SzR-nál alkalmazott refluxarány, D a 

desztillátum, míg W a fenéktermék molárama. 
 

A termékek pillanatnyi és a középső tartály folyadék összetételének időbeni változását a 

különböző kialakításokra a 3.16. ábra mutatja. 
 

a. SzR desztillátum 

b. SzSz középső tartály 

 

 fenék 

c. KTO 

3.16. ábra. A termékek és a középső tartály összetételének időbeni változása 

A A 

A 
 

B 
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A B C B 
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Látható, hogy az adott feltételek mellett  SzR-val éles A/B és B/C elválasztás érhető el a 

desztillátumban. A SzSz-rel a C/B szétválasztás kevésbé, míg a B/A szétválasztás ugyan olyan 

éles, mint a SzR-val. A KTO – rövidebb idő alatt, így kisebb energiafelhasználás mellett – 

éles A/B szétválasztást eredményezett a desztillátumban és kevésbé éles C/B szétválasztást a 

fenékben, mint a SzR vagy a SzSz. Habár nagy tisztaságú C gyártható a fenékben, a C 

komponens kinyerése elmarad az A komponensétől. Ez a középső tartály folyadék 

összetételének változásából is látszik. A tartály B-ben feldúsul, de valamennyi C még 

szennyezi azt. 

 

3.2.3.3. Minimális forrpontú azeotrop elegy szétválasztása 

A minimális forrpontú aceton (A) – metanol (B) elegy extraktív desztillációval víz (E, 

nehéz szolvens) hozzáadásával történő szétválasztását szakaszos rektifikálóban a 3.1. 

fejezetben már vizsgáltuk. Ezúttal az elegy (folyadék by-pass változatú) KTO-ban történő 

szétválasztását is megvizsgáljuk, majd a kapott eredményeket összehasonlítjuk. 

A szétválasztás lépései a következők: 

1. Felfűtés termékelvétel és szolvensbetáplálás nélkül (R=∞, F=0 és KTO esetén RS=∞). 

2. A desztillátum tisztítása B-től R=∞, folyamatos szolvensbetáplálás (F>0) és (KTO 

esetén) fenéktermék elvétel mellett (W≈F, LMV≈0). 

3. A-gyártás (a desztillátumban) folyamatos E-betáplálás és (KTO esetén) fenéktermék 

elvétel mellett (W≈F, LMV≈D). A lépés végén az E-betáplálást leállítjuk. 

4. A eltávolítása (a desztillátumból) közbenső párlatként. 

5. B-gyártás (pl. a desztillátumban). 

6. E megtisztítása B-től (közbenső párlat vétele, opcionális). 
 

Példa 

A szétválasztást az alábbi geometriai és műveleti paraméterek mellett vizsgáltuk: 
 

Sarzs mennyisége (Uch): 11.28 dm3 

Sarzs összetétele: 100 mol A, 100 mol B 

Kolonna elméleti tányérszáma (az üst, a kondenzátor 
és (KTO esetén) a középső tartály nélkül) (N): 

24 (a KTO felső oszloprésze 18, az 
alsó 6 tányért tartalmaz) 

Tányér folyadék holdup (Uj
vol): 25 cm3 

Szolvens betáplálási áram (F): 100 mol/h 
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Szolvens betáplálási tányér ( f ): 1 (a 2. lépésben), 8 (SzR) és 7 
(KTO) (a 3. lépésben) 

Refluxarány (R): 4 (a 3.-6. lépésekben) 

Visszaforralási arány (RS): 1.33 (a 2. és 3. lépésekben), 20 (a 4. 
és 5. lépésekben) 

Fűtési teljesítmény (QN+1): 1500 W 

Folyadék betáplálás a középső tartályból (LMV): 26.6 mol/h 
 

A szolvens forrponti folyadék és 1 mol% B-szennyezést tartalmaz, a regenerált szolvens 

tisztasági követelményének megfelelően. A középső tartályban se, hőelvonást se hőközlést 

nem alkalmaztunk. 

Az előírt terméktisztaságok: A: 0.94, B: 0.94, E: 0.99. A 2. lépésben xD,B<0.015 és a 4. 

lépésben xD,A<0.01 leállítási feltételeket alkalmaztunk. 
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3.17. ábra. A desztillátum pillanatnyi összetételek változása 
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A kulcsfontosságú A/B szétválasztást mind a két konfigurációval sikeresen vittük véghez 

(3.17. ábra). KTO esetén előírt tisztaságú A valamivel alacsonyabb kinyeréssel (91.4 %) 

gyártható, mint a SzR esetén (92.7 %). A B-termék tisztasága jóval magasabb volt, mint az 

előírt, amikor a középső tartály kiürülése miatt a műveletet leállítottuk. A (táp)tartály és a 

terméktartályok összetételét a különböző lépésekben a 3.8. táblázat mutatja (a SzR-val kapott 

eredményeket zárójelben tüntettük fel). 
 

3.8. táblázat. A tartály és a terméktartályok összetétele KTO (és SzR) esetén  

(a tartályok számozását KTO esetére a 3.14. ábra mutatja) 
  A desztillátum gyűjtő tartályok összetétele, mol 

 Tartály,  mol I. II. III. 

Lépés A B E A B E A B E A B E 

1 
100 

(100) 

100 

(100) 

0 

(0) 

 

 

 

 
       

2 
94.55 

(0.47) 

93.48 

(0.49) 

1.06 

(0.03) 
         

 

3 

5.86 

(6.61) 

57.40 

(88.86) 

32.62 

(270.89) 

91.43 

(92.59) 

3.35 

(3.87) 

2.57 

(2.08) 
      

 

4 

0.02 

(0.04) 

27.97 

(47.75) 

29.87 

(280.62) 
   

7.82 

(8.24) 

24.29 

(34.28) 

0.01 

(0.01) 
   

 

5 

0 

(0) 

0 

(0.53) 

0.52 

(244.27) 
      

0.04 

(0.06) 

37.39 

(61.21) 

0.01 

(4.07) 

 

A szolvens előírt tisztaságúra való regenerálása a SzR-val sikeresen elvégezhető (még B-

tartalmú közbenső párlat vétele nélkül is). A KTO esetén a 2. és 3. lépések alatt a IV. tartályba 

gyűjtött fenékterméket egy további lépésben meg kell tisztítanunk, mivel a szolvenst 

megengedhetetlen mértékben szennyezi B (xIV=[0.001, 0.111, 0.888]). Az V. tartályban a 

művelet végére (15.82 mol) előírt tisztaságú szolvens gyűlik össze. 

Meg kell még jegyeznünk, hogy jelen vizsgálataink során sem a SzR sem a KTO működését 

nem optimalizáltuk, és mindkettőt csak nyílt láncú (szabályozás nélküli) működésre 

vizsgáltuk. Teljesítményük jelentősen javítható lenne a geometriai és műveleti paraméterek 

optimalizálásával és/vagy szabályozó körök beiktatásával. Különösen igaz ez a KTO esetére, 

ahol a szabadsági fokok száma magasabb. 
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3.2.3.4. Maximális forrpontú azeotrop elegy szétválasztása 

Megvizsgáltuk a KTO (folyadék by-pass változat) működését és hatékonyságát 

extraktív desztillációra egy maximális forrpontú azeotrop elegy (aceton (A) – kloroform (B)) 

szétválasztására is és az eredményeket összehasonlítottuk a SzR-val kapottakkal. Nehéz 

szolvensként toluolt (E) alkalmaztunk. 

A terner elegy maradékgörbe-térképét és a desztillációs tartományokat a 3.18. ábra mutatja. 
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3.18. ábra. A maradékgörbe térkép és a szakaszos desztillációs tartományok 

 

Az erősen görbült határvonal (S és SN között) a háromszöget két szakaszos desztillációs 

(SzD) tartományra osztja, melyeken belül a termékek sorrendje különböző. Az I. 

tartományban a maradékgörbék instabil csomópontja a B csúcs. Ha a sarzs összetétele ebbe a 

tartományba esik, első párlatként kloroform nyerhető. Ebben a tartományban a szolvens 

hatása kifejezetten káros, hiszen az A komponens illékonyságát növeli meg jobban, és nem a 

B komponensét (αA,B növekszik, közelít 1-hez). A B komponenst szakaszos desztillációval 

addig gyárthatjuk E hozzáadása nélkül, amíg az üstfolyadék összetétele (xS) el nem éri a 

határvonalat (binér elegy esetén el nem éri az azeotrop pontot). Meg kell még említeni, hogy – 

bár ez nem ajánlott – az I. tartományból E hozzáadásával xS a II. tartományba vihető át. 

Azeotrop összetételű (S nyeregpont) sarzsból már kis mennyiségű szolvens hozzáadásával 

tiszta A komponens nyerhető, mert az üstösszetétel (xS) belép a II. megvalósítható 

tartományba. Az A komponens kinyerését (ηA) a határvonal korlátozza, elfogadható ηA csak 

nagy mennyiségű E hozzáadásával érhető el. Ebben az esetben – az A komponens gyártásának 

végén – xS közel kerülhet a BE oldalhoz. 
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Amikor folyamatos szolvensbetáplálást alkalmazunk (SZED), az extraktív zónára 

(szolvensbetáplálási és alatta lévő tányérok) a maradékgörbe-térkép már nem érvényes, és az 

extraktív profilok térképét (3.19. ábra) kell vizsgálni. 
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3.19. ábra. Extraktív profil térkép 

 

Az extraktív profilok egy része (az I. és II. tartományokból) megérkezik az AE oldalon 

elhelyezkedő SN stabil csomópontba. E megvalósítható profilok találkoznak az A csúcspontba 

érkező rektifikáló profilokkal. Az extraktív profilok másik része (III. és IV. tartományok) a 

BE oldalra érkezik (nem-megvalósítható profilok). Az ηA kinyerést a megvalósítható és nem 

megvalósítható tartományok közötti határvonal szabja meg. Amikor az üst-nyomvonal ezt 

eléri, az előírt desztillátum összetétel tovább már nem tartható fenn. 
 

A szétválasztás lépései 

Mindkét kialakítás esetére meghatároztuk az összes szétválasztó lépést (beleértve a 

feltételes közbenső párlat vételi lépéseket is) figyelembe véve Lang és munkatársai (2000) 

által a SZR-ra javasolt (közbenső párlatvétel nélküli) lépéseket. A teljes szétválasztási ciklus 

lépései a következők: 

0. Kis mennyiségű E (SF0) hozzáadása az azeotrop sarzshoz. 

A szolvens sarzshoz keverésével az üstfolyadék összetétele bekerül a II. 

tartományba (3.18. ábra, sötétített terület). 

1. Felfűtés termékelvétel és E-adagolás nélkül (R=∞, F=0 és KTO esetén RS=∞). 
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E lépés végére tiszta A érhető el a desztillátumban, mivel a tartályösszetétel a II. 

tartományban helyezkedik el. Ennél fogva nincs szükség tisztító lépésre az A-gyártás 

előtt. A lépés végére a kolonna stacioner állapotban működhet. (A felfűtés F>0 

mellett is megvalósítható (Hilmen, 2000). Ebben az esetben a 0. lépés elhagyható és 

az 1. lépés végén nem alakulhat ki a stacioner állapot. Ezen lehetőség vizsgálatával a 

3.3. fejezetben foglalkozom.) 

2. A-gyártás a desztillátumban folyamatos E-betáplálás mellett és KTO esetén 

folyamatos fenéktermék elvétellel (LMV≈D, W=F). 

A folyamatos betáplálás miatt az üst-nyomvonal átlépi a SzD-s határvonalat, így 

magasabb A-kinyerés érhető el (adott termék tisztaság mellett), mint a hagyományos 

SzD-val (ahol E teljes mennyiségét szakaszosan adagoljuk). 

KTO esetén elméletileg lehetséges egyszerre A (a desztillátumban) és E gyártása (a 

fenékben) valamint B gyűjtése a középső tartályban (szimultán szétválasztás), de 

Hilmen (2000) által leírtakkal összhangban, mi is úgy tapasztaltuk, hogy a 

szekvenciális szétválasztás jóval könnyebben megvalósítható, mint a szimultán. 

3. A desztillátum tisztítása (A-tól) R=∞, F=0 és KTO esetén LMV=0, W=0 mellett. 

Ez a rövid tisztítási lépés akkor szükséges, ha a 2. lépés végén xD,A még mindig 

magas és nagy tisztaságban akarunk B komponenst gyártani. 

4. B-gyártás (a desztillátumban) R<∞ és F=0 mellett. 

Ebben a lépésben B/AZAB szétválasztás történik a rektifikáló zónában (ez SzR esetén 

a kolonna összes tányérja, míg KTO esetén a középső tartály feletti tányérok). 

A lépést leállítjuk, amikor xD,B az előírt értékére csökken (vagy a középső tartály 

kiürül). A szolvens regenerálása a B-gyártással egyidejűleg megvalósítható 

(LMV≈D+W). 

5. A és B eltávolítása közbenső párlatként csökkentett R és F=0 mellett. 

A lépést akkor állítjuk le, amikor xD,E eléri előírt tisztaságát. KTO esetén a 2. 

lépésben összegyűjtött fenékterméket a lépés elején visszatápláljuk a középső 

tartályba. A lépés végére a tartályokból a regenerált szolvens leereszthető. 
 

Példa 

Sarzs mennyisége (Uch): 78 mol (6 dm3) 

Sarzs összetétele: azeotrop (xch=[0.367, 0.633, 0]) 

A kolonna elméleti tányérszáma (az üst, a kondenzátor 
és (KTO esetén) a középső tartály nélkül) (N): 

30 (a KTO felső oszloprésze 20 az 
alsó 10 tányért tartalmaz) 
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Tányér folyadék holdup (Uj
vol): 46 cm3 

Szolvensbetáplálás árama (F): 45.28 mol/h (4.79 dm3/h) 

Szolvensbetáplálási tányér ( f ) 5 

Refluxarány (R): 20 (a 2. lépésben), ∞ (a 3. 
lépésben), 20 (a 4. lépésben) és 5 
(az 5. lépésben) 

Visszaforralási arány (RS): 3.3 

Fűtési teljesítmény (QN+1): 1500 W 

KTO esetén: 
- a folyadéktáplálás a középső tartályból (LMV), mol/h: 

 
0 (az 1. lépésben), 10.1 (a 2. 
lépésben), 0 (a 3. lépésben), 15.6 (a 
4. lépésben) és 47.74 (az 5. 
lépésben) 

- a fenéktermék árama (W), mol/h: 0 (az 1. lépésben), 45.28 (a 2. 
lépésben), 0 (a 3. lépésben), 8 (a 4. 
lépésben) és 21.08 (az 5. lépésben) 

 

A szolvens tiszta és forrponti folyadék. A 0. lépésben 22.6 mol (2.42 dm3) E-t adtunk a 

sarzshoz. Az 5. lépés elején a középső tartályba táplálás ideje 6 perc (ezalatt R=∞, LMV=0, 

W=0). 

Az előírt tisztaságok: A: 0.975, B: 0.975, E: 0.995. A 3. lépés leállási feltétele: xD,B>0.975. 

A 0. lépésben beadott szolvensnek köszönhetően a 2. lépés elején xD,A megfelelően magas 

mind a két esetben (KTO esetén 1.5 % B-t tartalmaz) (3.20. ábra). 

Mindkét kialakítással sikeresen elvégezhető a legnehezebb (A/B) szétválasztás. Az előírt 

tisztaságú termék KTO-val alacsonyabb A-kinyeréssel (72.7 %) gyártható, mint SZR-val (83.7 

%). Ennek egyik oka, hogy KTO esetén az A/B szétválasztásra kevesebb tányér áll 

rendelkezésre (NES=15, 25 helyett). 

A 2. lépésben a fenéktermékként elvett szolvens még 7.7 mol% B komponenst tartalmaz. A 

szolvenst később az 5. lépésben az előírt tisztaságig megtisztítjuk. A visszaforralási arány 

mérsékelt, mivel a magas E-betáplálási áramnak megfelelő folyadékmennyiséget 

fenéktermékként el kell venni. 

Mind a két esetben a 3. lépésben xD,B gyorsan növekszik. A 4. lépésben a B-gyártás szintén 

mindkét konfigurációval sikeresen megvalósítható. A B komponenst az előírt tisztaságban 

KTO-val alacsonyabb kinyeréssel (49.5 %) tudtuk gyártani, mint SZR-val (77.5 %), mivel a 

B/AZAB szétválasztásnál kevesebb rektifikáló tányér (NRS=20, 30 helyett) áll rendelkezésre 

KTO esetén. Ebben a lépésben KTO esetén sikeresen regeneráltuk a (2. lépésben el nem vett) 

szolvenst. 
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3.20. ábra. A desztillátum összetételének változása 
 

A KTO-val és a SZR-val azonos toluol mennyiség alkalmazása mellett elért eredményeket a 

3.9. táblázat mutatja. 

Meg kell jegyezni, hogy a bemutatott példában sem a SzR-ban, sem a KTO-ban végzett 

műveletet nem optimalizáltuk, és szabályozást sem alkalmaztunk. Mindkét konfiguráció 

teljesítményét (pl. a B-kinyerést) nagymértékben javítani lehet szabályozó körök beiktatásával 

(főképp a KTO-ét, melynek nagyobb a szabadsági foka). 
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3.9. táblázat. A termék összetételek KTO és SzR (zárójelben) esetén 

(a tartályok számozását a 3.15. ábra mutatja) 
  A desztillátum gyűjtő tartályok összetétele, mol 

 Tartály, mol I. II. III. 

Lépés A B E A B E A B E A B E 

0 
28.63 

(28.63) 

49.37 

(49.37) 

22.6 

(22.6) 
         

1 
24.84 

(17.90) 

48.91 

(42.51) 

11.98 

(22.54) 

 

 

 

 
       

2 
8.16 

(1.90) 

36.52 

(39.81) 

14.01 

(146.33) 

20.83 

(23.96) 

0.48 

(0.65) 

0.01 

(0.01) 
      

3 
9.32 

(1.70) 

35.68 

(35.16) 

13.79 

(149.89) 

   

      

4 
5.36 

(0.00) 

10.16 

(1.32) 

0.54 

(147.21) 

0.58 

(0.95) 

24.44 

(38.28) 

0.00 

(0.00) 
   

5 
0.00 

(0.00) 

0.00 

(0.05) 

25.11 

(115.81) 
   

11.27 

(3.71) 

30.76 

(10.39) 

16.29 

(22.40)

  A fenéktermék gyűjtő tartályok összetétele (KTO esetén), mol 

  IV. V. VI. 

2 

   

0.20 8.57 102.12       

4    0.00 0.02 23.04    

5       0.00 0.15 44.13 

 

3.2.4. Összefoglalás 
 

A ChemCad folyamatszimulációs programban sikeresen építettem fel a hagyományos 

szakaszos rektifikáló mellett a nem hagyományos kolonnakonfigurációk közül a szakasz 

sztripper és a középső tartályos oszlop (KTO) dinamikus modelljét. Egy minimális és egy 

maximális forrpontú azeotrop elegy extraktív desztillációs szétválasztását a KTO folyadék by-

pass változatára modelleztük, és az eredményeket összehasonlítottuk a szakaszos 

rektifikálóban kapottakéval. A KTO a szabadsági fokok magas száma miatt igen rugalmas 

kialakítás. Számítási tapasztalataink szerint azonban ezt a bonyolult kialakítást jóval nehezebb 

megfelelően üzemeltetni, mint a hagyományos szakaszos rektifikálót. Ezenkívül a KTO 

sztrippelő zónabeli tányérszáma csak a másik két zóna kárára biztosítható. 
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3.3. A szakaszos extraktív desztilláció egy ipari alkalmazása 
 

Hazánkban a szakaszos extraktív desztillációt (annak első üzemviteli módját) (Yatim 

és mtársai, 1993; Lang és mtársai, 1994) a Chinoin Gyógyszergyár (ma Sanofi Aventis 

Chinoin ZRt.) (Manczinger, 1995; Lang és Lelkes, 1995) után 2005-ben a Richter Gedeon 

NyRt. Gyógyszergyár dorogi oldószerregeneráló üzemében is bevezették, és sikeresen 

alkalmazták (Lang, Kovacs, Kotai, 2006). Részt vettem a bevezetés előtti, Dorogon elvégzett 

laboratóriumi kísérletekben. Elvégeztem a kísérleti gyártás utólagos szimulációját és 

javaslatot tettem az aceton kinyerés növelésére.  Részletes modellezéssel tanulmányoztam a 

megvalósított új üzemviteli módot. 

 

3.3.1. Bevezetés 
 

A metanol tartalmú aceton-víz hulladék oldószer elegy regenerálásának vizsgálatára 

laboratóriumi kísérleteket végeztünk. A szétválasztandó elegy összetétele: 

- aceton (A): 45 tömeg %,  

- metanol (M): 2 %,  

- etanol (E): 3 %,  

- víz (V): 50 %.  

A gyógyszergyár a fejtermékre az egyes komponensek koncentrációjának határértékeit írta 

elő: min. 97 tömeg% A, max. 0.3 % M, max. 2 % E, max. 0.4 % V.  

A kísérletek előtt megvizsgáltuk a szétválasztandó elegy gőz-folyadék egyensúlyi viszonyait. 
 

3.10. táblázat. A komponensek forrpontjai és az azeotropok adatai 

Komponensek Tfp, °C
Összetétel,  tömeg %

(A) (M) (E) (V) 

(A) – (M) 

(A) 

(M) 

(E) – (V) 

(E) 

(V) 

55.7 

56.3 

64.7 

78.15

78.3 

100.0

88 

100

- 

- 

- 

- 

12 

- 

100

- 

- 

- 

- 

- 

- 

95.6

100 

- 

- 

- 

- 

4.4 

- 

100

 

A 3.10. táblázatból látható, hogy az aceton – metanol elegy minimális forrpontú 

homoazeotropot képez, melynek forrpontja igen közel esik a tiszta acetonéhoz. Emiatt 
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hagyományos desztillációval tiszta acetont elfogadható kinyeréssel nem tudunk nyerni. 

Megjegyzendő, hogy az azeotropban az aceton/metanol tömegarány (kb. 7) lényegesen 

kisebb, mint a szétválasztandó elegyben (22.5). Így hagyományos desztilláció esetén a 

fejtermékben magasabb lesz a metanol aránya az acetonhoz képest, mint a kiindulási 

elegyben. Ha az elegyhez vizet adunk az egyensúlyt kedvezően tudjuk befolyásolni, az 

azeotrop letörhető. 

A sikeres laboratóriumi kísérletek után 2005-ben a szakaszos extraktív desztillációt (SZED) 

ipari méretben is alkalmaztuk a gyógyszergyár dorogi oldószerregeneráló üzemében az aceton 

(A) – metanol (M) – etanol (E) – víz (V) elegy szétválasztására, ahol egy új üzemviteli módot 

is alkalmaztunk. Részletes modellező számításokkal összehasonlítottuk az új és az alap 

üzemviteli módokat. 
 

A SZED-et először Yatim és munkatársai (1993), valamint Lang és munkatársai (1994) 

vizsgálták és javasolták a minimális forrpontú azeotropot képező aceton (A) – metanol (M) + 

víz (V, oldószer) elegy szétválasztására szakaszos rektifikálóban (SZR). Az általuk javasolt 

folyamat főbb lépései: 

1. Felfűtés végtelen refluxaránnyal (R=∞) és oldószer betáplálása nélkül (F=0). 

2. A desztillátum tisztítása R=∞ és folyamatos oldószer adagolás (F>0) mellett, amíg xD,A 

el nem éri maximális értékét.  

3. A-termék gyártása (R<∞, F>0). 

4. M/V elválasztás (R<∞, F=0). 

Számos különböző SZED üzemviteli módot vizsgáltak Lelkes és munkatársai (1998a) illetve 

Low és Sorensen (2002) is. Többek között rámutattak arra is, hogy a 2. lépés ideje 

csökkenthető (így energia megtakarítás érhető el) például úgy, hogy a 2. lépést már az előírt 

tisztaság elérésekor befejezzük. Ezt a továbbiakban alap üzemviteli módnak nevezzük.  

 

3.3.2. A részletes modellezés módszere 
 

A részletes modellező számításokat ebben az esetben is a 2.3. fejezetben ismertetett 

ChemCad folyamatszimulátorral végeztük. A 2001-ben végzett laborkísérletek szimulációja 

során még a „BatchColumn” modult (CCBATCH program) alkalmaztuk, ami nem alkalmas a 

desztillációs művelet felfűtési szakaszának modellezésére (a számításokat a (felfűtés végi) 

stacioner állapotból indíthatjuk). A kísérleti ipari gyártások utólagos modellezésére ez a 

programrész nem volt alkalmas, mivel éppen a felfűtési szakaszban alkalmaztunk a 
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módosítást. Erre már a „DYNCOLUMN” modult – a ChemCad dinamikus szimulátorát – 

használtuk, amely már alkalmas a felfűtés modellezésére is.  

A (laboratóriumi kísérletek előtti) előzetes szimuláció során minden lépésben a visszaforraló 

fűtőteljesítményét (QN+1) adtuk meg. Az utólagos szimuláció során a gyártó lépésekben QN+1 

helyett a desztillátum tömegáramát rögzítettük, ami jól mérhető volt. A laborkolonna elméleti 

tányérszámát a kísérleti és a szimulációs eredmények összehasonlítása alapján vettük fel. A 

laborkolonna holdup-ot R=∞ és különböző fűtési teljesítmények melletti kísérletek 

eredményei alapján becsültük. 

A kísérleti gyártások szimulációja során a kolonna modellezésére a DYNCOLUMN, a 

visszaforraló és a desztillátumgyűjtő tartályok modellezésére pedig a DYNAMIC VESSEL 

modulokat használtuk. Ebben az esetben viszont nincs mód a desztillátum tömegáram 

megadására. A fűtési teljesítményt a gyártó lépés közelítő CCBATCH szimulációja alapján 

becsültük meg. 

 

3.3.3. Laboratóriumi kísérletek 
 

Megvalósíthatósági vizsgálataink alapján meghatároztuk a szétválasztás lépéseit, 

valamint részletes modellező számításokkal is tanulmányoztuk a szétválasztás hatékonyságát 

a 2.4. fejezetben ismertetett szakaszos laboratóriumi kolonnán hagyományos, és szakaszos 

extraktív desztillációval egyaránt. Összesen 9 kísérletet végeztünk (mindegyiket az alap 

üzemviteli móddal), melyek közül csak a lényegesebbeket ismertetem. 
 

Az 1. kísérlet célja a készülék és a vízadagolás tesztelése valamint a lehetséges problémák 

„kiugratása” volt. Az eredmények alapján elmondható, hogy a metanol koncentráció a felfűtés 

végén a vártnál lényegesen alacsonyabb volt, koncentrációja a tisztító lépés során alig 

változott és a 3. lépésben tovább csökkent.  

A termék átlagos összetétele:  97.7 tömeg% A,  0.39 % M,  0.07 % E,  1.84 % V. (A termék 

magasabb víztartalma mintavételi probléma eredménye, valójában a termék ennél lényegesen 

kevesebb vizet tartalmazott.) Az aceton kinyerés: 70 %. 

A kísérlet során az alábbi problémák jelentkeztek: 

- a tisztító lépés hatékonysága és az aceton kinyerés a várttól elmaradt, 

- a vízbetáplálást még nem tudtuk jól kézben tartani, nagysága erősen ingadozott. 

Ennek ellenére a kísérlet célját elértük, és már ez a kísérlet igazolta, hogy a metanol az aceton 

mellől kimosható. 
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A 2. kísérlet célja referencia-kísérlet végzése volt, azaz annak igazolása, hogy hagyományos 

módon (vízbetáplálás nélkül) nem lehet a követelménynek megfelelő acetont gyártani. 

A műveleti paraméterek értékét a következőképpen állítottuk be:  

- a sarzs mennyisége: 800 ml, 

- a refluxarány: 4, 

- a bruttó fűtési teljesítmény: kb. 250 W. 
 

A desztillátumösszetétel időbeni változását a 3.21. ábra mutatja. 
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3.21. ábra. A desztillátumösszetétel időbeni változása (2. kísérlet) 

 

A kísérlet a várt eredményt hozta, azaz megfelelő tisztaságú acetont egyáltalán nem tudtunk 

gyártani, a metanol átlagos koncentrációja (7.65 %) több mint egy nagyságrenddel 

meghaladta az előírt maximális értéket. A kísérlet bebizonyította, hogy hagyományos 

szakaszos desztillációval előírt tisztaságú terméket gyártani nem lehet. 
 

A 3. kísérlet célja az aceton kinyerés növelése (az 1. kísérlethez képest), a termék 

víztartalmának csökkentése és a metanol kimosás javítása volt. A műveleti paraméterek 

értékét a következőképpen állítottuk be: 

- a sarzs mennyisége: 800 ml, 

- a refluxarány: 4, 

- a fűtési teljesítmény kb. 250 W (a felfűtés, a tisztító lépés és az aceton gyártás első 30 

perce alatt) ill. 400 W, 

- a vízbetáplálás átlagos árama: a 2. lépésben 184 ml/h, a 3. lépésben 238 ml/h, 

- a tisztító lépés hossza: 60 perc. 
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A desztillátumban a szennyezők koncentrációjának időbeni változását a 3.22. ábra mutatja. 
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3.22. ábra. A szennyezők koncentrációjának változása a desztillátumban (3. kísérlet) 

 

A metanol koncentráció a felfűtés végén ezúttal is a sarzsbelinél valamivel alacsonyabb volt, 

a tisztító lépés során előbb egy kicsit emelkedett, majd csökkeni kezdett. A 3. lépésben a 

metanol koncentráció tovább csökkent, és közel egy órán át az előírt maximális érték alatt 

maradt, ami alatt teljesen metanol mentes mintákat is kaptunk. Az aceton gyártás időtartama 

107 perc volt. A termék átlagos összetétele: 98.85 tömeg% A, 0.42 % M,  0.11 % E,  0.62 % 

V. Az aceton kinyerés: 55.6%.  

A kísérlet során az alábbi problémák jelentkeztek: 

- az aceton anyagmérlegében az indokoltnál (mintavételek, párolgási veszteség) jóval 

nagyobb hiba mutatkozott (a 326.6 gramm acetonból a különböző termékekben csak 

242.8 grammot kaptunk vissza), 

- a tisztító lépés hatékonysága még mindig elmaradt a várttól. 
 

Az 5. kísérlet célja a hasznos üstbeli fűtőteljesítmény és a kolonna holdup-jának 

meghatározása volt a szóba jöhető (2. és 3.) fűtési fokozatok mellett. Az alábbi 

következtetéseket vontuk le: 

- a holdup mennyisége igen jelentős a sarzséhoz képest, ami jelentősen nő a fűtési 

sebesség növelésével, 

- a kolonnát igen gondosan le kell üríteni, mert a korábbi kísérletekből visszamaradt 

anyag jelentős mértékben meghamisíthatja az eredményeket, 

- a hasznos fűtőteljesítmény, még a legnagyobb fokozatban is, lényegesen kisebb a 

névleges értéknél és a 2. fokozatban jóval kevesebb, mint a 3. fokozat fele. 
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A 6. kísérlet célja nagy refluxarány (R=8) és – tisztító lépés helyett – előpárlatvétellel történő 

működés kipróbálása volt. Az alábbi következtetésekre jutottunk: 

- tisztító lépés nélkül az előpárlatban az aceton jelentős hányada (27.5 %) elveszik, így a 

tisztító lépésre feltétlenül szükség van, 

- az előpárlatban az aceton és metanol jelentősen feldúsul a sarzshoz képest, egymáshoz 

viszonyított tömegarányuk alig változik, 

- számottevő hiány az aceton anyagmérlegében már nem mutatkozott, 

- a felfűtés végén a holdup a magas fűtési sebesség miatt továbbra is igen jelentős volt. 
 

A 7. kísérlet elsődleges célja az aceton kinyerés javítása volt. A tisztítási lépés hatékonyabbá 

tétele érdekében annak kezdetén a holdup-ot csökkenteni kívántuk, ezért a felfűtést a 2. 

fokozattal végeztük. Mivel tisztító lépést is alkalmaztunk, a művelet időtartamának 

csökkentése és az üstbeli folyadékmennyiség túlzott növekedésének meggátlása érdekében a 

6. kísérletnél alkalmazottnál kisebb refluxarányt állítottunk be. Műveleti paraméterek:  

- a sarzs mennyisége: 1200 ml, 

- refluxarány: 5, 

- fűtési fokozat: felfűtéskor és a tisztítás első 15 percében 2, később végig 3, 

- vízbetáplálás átlagos árama: a 2. lépés alatt 426 ml/h, a 3. lépés alatt 429 ml/h, 

- a tisztítási lépés hossza: 60 perc. 
 

A szennyező komponensek desztillátumbeli koncentrációjának időbeni változását a 3.23. ábra 

mutatja. A metanol koncentráció a felfűtés végén a vártnál alacsonyabb volt, és a tisztító lépés 

során tovább csökkent. A 3. lépésben még tovább csökkent, és több, mint másfél órán át az 

előírt maximális érték alatt maradt. 
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3.23. ábra. A desztillátumösszetétel időbeni változása (szennyezők, 7. kísérlet) 
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A hőmérsékletek változását a 3.24. ábrán tüntettük fel. 
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3.24. ábra. A hőmérsékletek változása (7. kísérlet) 

 

Látható, hogy az üstfolyadék hőmérséklete folyamatosan emelkedik, valamint hogy a 

desztillátum összetételének közelgő romlását a kolonna tányérjainak hőmérséklet emelkedése 

előre jelzi.  Először a TI -1 hőmérő (amely az oszlop legalsó hőmérője) (2.2. ábra), majd a 

felette elhelyezkedő TI-2 hőmérő hőmérséklete kezd emelkedni. Ugyanakkor az is látható, 

hogy a desztillátum metanol tartalma megnövekedhet a fejhőmérséklet számottevő változása 

nélkül. 

A termék átlagos összetétele:  99.00 tömeg% A,  0.16 % M,  0.16 % E,  0.68 % V. Az aceton 

kinyerés (az előírtnál kisebb metanol tartalom mellett): 76.9 %. 

Elvégeztük a kísérlet utólagos szimulációját is. Az aceton és metanol desztillátumbeli 

koncentrációjának időbeni változására a mért és számított eredmények a 3.25 ábra 

segítségével hasonlíthatók össze. 
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3.25. ábra. A desztillátumösszetétel változása 
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A termék átlagos összetétele az utólagos szimulációval: 98.36 tömeg% A, 0.31 % M, 0.07 % 

E, 1.26 % V. Az A komponens kinyerése (ηA): 79.2 %. 

Megállapíthatjuk, hogy az előírtnál (főleg a metanolra nézve) tisztább terméket jó kinyeréssel 

alacsony refluxarány és alacsony vízfogyasztás mellett tudtunk gyártani. Figyelembe véve a 

kísérleti paraméterek (pl. párolgási veszteség), az analízis és a szimulációs számítások 

pontatlanságát, a szimulációs és kísérleti eredmények egyezése elfogadható. 

 

3.3.4. Kísérleti gyártás ipari méretben 
 

A laboratóriumi kísérletek és a szimuláció kedvező eredményei után a SZED-et ipari 

méretekben is alkalmazták aceton visszanyerésére. Az ipari kolonna főbb adatai:  

- az oszlop 50 buboréksapkás tányért tartalmaz, összholdup-ja (üzemi tapasztalat 

alapján) 1.5 m3, 

- az oszlop belső átmérője 1.25 m,   

- a visszaforraló térfogata 25 m3, fűtő felülete 50 m2,  

- a kondenzátor felülete 100 m2, becsült holdup-ja 0.5 m3. 

A fűtést 5 bar-os vízgőzzel végezték. A szolvensként alkalmazott víz nem volt előmelegítve, 

átlagos hőmérsékletét a számításaink során 20 °C-nak vettük fel. A fej- és 

fenékhőmérsékleteket regisztráltuk. Az analízis módszere megegyezik a laboratóriumi 

kísérleteknél alkalmazottal. A fejtermékre a szennyezők maximális koncentrációját írták elő: 

max. 0.5 % M, max. 2 % E, max. 0.8 % V. Több kísérleti gyártás is történt. 
 

Kezdetben az alap üzemviteli módot alkalmazták és a következő eredményeket kapták: 

- a fejtermék víztartalma nagyon közel volt maximálisan megengedett értékéhez, míg  

- a metanol tartalom messze a maximálisan megengedett értéke alatt maradt.  

Ezen eredmények alapján: 

- a vízbetáplálást áthelyezték egy lejjebb lévő tányérra (a rektifikáló tányérszámot az 

extraktív kárára növelték),  

- a refluxarányt kis mértékben megemelték, és  

- az aceton gyártás alatt a vízbetáplálást csökkentették. 

Az alap üzemviteli mód esetén az oszlop felfűtése (1. lépés) után még több óra szükséges a 

desztillátum metanoltól történő előirt mértékű megtisztításához (2. lépés). Emiatt a víz 

adagolását már akkor megkezdték, amikor a sarzs az üstben elérte forrpontját. A 

következőkben egy – az így módosított üzemviteli mód szerinti – kísérleti gyártás eredményeit  
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b. a desztillátumban lévő szennyezők összetételének változása 
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c. a fej- és fenékhőmérsékletek változása 
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d. az üstfolyadék térfogat változása 

3.26. ábra. A kíséreti gyártás eredményei (módosított üzemviteli mód) 
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mutatjuk be. 
 

A laboratóriumi kísérleteknél láthattuk, hogy a fejhőmérséklet változása nem mutatja 

egyértelműen az előírt desztillátum tisztaság elérését, ezért a desztillátum összetételét 

analízissel határoztuk meg. Ennek időigénye miatt a desztillátum elvétele csak a kolonna 

felfűtése (víz betáplálással történő metanol kimosás) után egy órával kezdődött meg. A 

felfűtési szakasz végét a reflux térfogatáramának állandósulása alapján jelölték ki. 

A felfűtés végén a vízbetáplálás áramát számottevően csökkentették, majd a gyártó lépés vége 

felé kétszer növelték, amikor a fejben a metanol tartalom emelkedni kezdett. 

A legfontosabb műveleti paraméterek értékei: 

- a sarzs térfogata: 21 m3,  

- a sarzs összetétele, tömeg%: 45.59 A, 1.13 M, 1.90 E, 51.38 V,  

- a reflux arány: a felfűtés alatt ∞, a gyártás alatt 7, 

- az oldószer betáplálási tányér a 21. (az oszlop tetejétől számítva), 

- a vízadagolás árama, m3/h: a felfűtés alatt 0.5 (Δt=3.5 h); a gyártás alatt 0.2 (Δt=14.75 

h), 0.3 (Δt=1 h), 0.4 (Δt=1,25 h). 

A desztillátum összetételének időbeli változása a 3.26.a. ábrán, a desztillátumban a 

szennyezők koncentrációjának változása a 3.26.b. ábrán, a hőmérsékletek alakulása a 3.26.c. 

ábrán, míg az üstfolyadék térfogatának változása a 3.26.d. ábrán látható. 

A desztillátum metanol tartalma már a felfűtés alatt (t=2.5 h) 0.5 % alá, majd ezután még 

tovább csökkent (3.26.b. ábra). A teljes gyártás során mind a metanol, mind az etanol 

tartalom messze a megengedett legmagasabb értéke alatt maradt. A desztillátum minőségének 

– az aceton gyártás végén bekövetkező – romlása a fejhőmérséklet változásából (3.26.c. ábra)  

előre nem látható, mivel az a főpárlatvétel (A-gyártás) alatt szinte végig állandó maradt. A 

vízbetáplálás leállítása után (az utópárlatvétel elején) a fejhőmérséklet 1.5 órán keresztül kis 

mértékben csökkent. A gyártás során az üstben lévő folyadék mennyisége (3.26.d. ábra) soha 

sem haladta meg a sarzs térfogatát. A felfűtés alatt – amikor nincs termékelvétel – az oszlop 

és a kondenzátor folyadék holdup-jának kialakulása ellensúlyozta a vízbetáplálás hatását. A 

főpárlatvétel alatt a visszaforralóban lévő folyadék mennyisége végig csökkent, így – a 

folyamatos folyadékbetáplálás ellenére – kapacitásbeli problémáink nem voltak. 
 

Elvégeztem a kísérleti gyártás (módosított üzemviteli mód) utólagos szimulációját. (A 

kondenzátor és a kolonna holdup nagyságát a kísérleti gyártás eredményeiből vettem. A sarzs 
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jellemzői, a refluxarány és az oldószerbetáplálás árama megegyezik a kísérleti gyártásnál 

alkalmazottal.) A buboréksapkás tányérokra 50%-os tányérhatásfokot feltételeztem. 
 

A szimuláció során alkalmazott további paraméterek:  

- a kolonna elméleti tányérszáma 25 (kondenzátor és visszaforraló nélkül),  

- a vizet a 11. tányérra tápláltuk be, 

- a fűtőteljesítmény a visszaforralóban 1900 MJ/h (az alap üzemviteli mód szerinti 

kísérleti gyártás szimulációja alapján). 
 

A szennyezők desztillátumbeli koncentrációjának időbeni változását a mért és számított 

esetekre a 3.27. ábra mutatja. 
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3.27. ábra. A szennyezők koncentrációjának változása a desztillátumban  

(mért és számított értékek) 
 

Látható, hogy a desztillátumban a számított víz és etanol koncentráció kissé magasabb, míg a 

metanolé kissé alacsonyabb volt, mint a kísérleti gyártás során. 

A főpárlat átlagos összetétele: 

- kísérleti gyártással, tömeg%: 99.27 A, 0.17 M, 0.05 E, 0.51 V,  

- szimulációval,  tömeg%: 99.46 A, 0.22 M, 0.00 E, 0.32 V. 

Az A komponens kinyerése (ηA):  

- kísérleti gyártással: 77.5 %,  

- szimulációval: 84.3 %. 
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Megállapíthatjuk hogy az előírtnál jobb minőségű terméket jó kinyeréssel, mérsékelt 

refluxarány és vízfogyasztás mellett tudtuk gyártani. A kísérleti gyártás és a szimulációs 

számítások eredményei elfogadható egyezést mutattak. 
 

A sikeres kísérleti gyártás után részletes modellezéssel megvizsgáltuk a műveleti paraméterek 

változtatásának hatását és javaslatot tettünk a szétválasztás hatékonyságának növelésére. A 

számítások során az alábbi változtatások hatását vizsgáltuk. (A továbbiakban alap esetnek a 

kísérleti gyártás utólagos szimulációját nevezem.) 

1. eset. A gyártó lépésben (2. lépés) a vízbetáplálás áramát végig állandó értéken (F=0.2 

m3/h) tartottuk, tehát nem növeltük meg azt a fejben a metanol koncentráció 

emelkedésekor, mint ahogyan azt a kísérleti gyártás során tették. A felfűtés (1. 

lépés) során alkalmazott F értéket (0.5 m3/h) nem változtattuk. A lépések a 

kísérleti gyártás lépéseivel azonos ideig (Δt1=3.5 h, Δt2=17 h) tartottak. Ezt a 

leállási feltételt alkalmaztuk a 2. és 3. esetekben is. 

2. eset. A gyártó lépésben a vízbetáplálás helyét áthelyeztük 4 tányérral feljebb, majd 4 

tányérral lejjebb (N=áll.). A felfűtés során továbbra is f=11. 

3. eset. A gyártó lépésben növeltük, majd csökkentettük a vízbetáplálás áramát 

(ΔF= ± 0.1 m3/h). 

4. eset. A gyártó lépést akkor állítottuk le, amikor valamelyik szennyező komponens 

koncentrációja a termékgyűjtő tartályban meghaladta maximálisan megengedett 

értékét. Eddigi tapasztalataink szerint ez legelőször a metanol lesz. A tisztító 

lépés hossza továbbra is 3.5 óra. Az alkalmazott műveleti paraméterek 

megegyeznek az alap esetben használtakkal. 

5. eset. A 4. esetnél alkalmazott leállási feltétel mellett megvizsgáltuk a refluxarány 

hatását. A gyártó lépésben először R=9-re növeltük, majd R=5-re csökkentettük. 
 

A részletes eredményeket az 5. melléklet tartalmazza. 
 

- Az 1. esetben csökkentett vízfogyasztás mellett is el tudtunk érni olyan 

terméktisztaságot és aceton kinyerést, mint a kísérleti gyártás utólagos szimulációja 

során. Nincs szükség a gyártó lépésben a vízbetáplálás növelésére, ami egyszerűbb 

üzemeltetést tesz lehetővé. 

- A 2. esetben az extraktív zóna növelésével (f=7) (2a. eset) javult a metanol kimosás. A 

felfűtés végén a desztillátum szinte metanol mentes (xD,M=0.04 %) és a termékben is 

csökkent a koncentrációja. A termék víztartalma több mint kétszeresére emelkedett, de 
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még mindig a megengedhető érték alatt maradt. Az aceton kinyerés kis mértékben 

csökkent. 

Ha csökkentjük az extraktív zónát (f=15) (2b. eset), akkor is elegendő a megmaradt 

extraktív tányérszám az előírt mértékű metanol kimosáshoz. A termék víztartalma 

jelentősen csökkent és az aceton kinyerés kis mértékben emelkedett. 

- A 3. esetben a vízbetáplálási áram 0.3 m3/h-ra történő növelésével (3a. eset) a termék 

szinte metanol mentessé tehető (xD,M,átl=0.09 %) a víz koncentráció igen kis mértékű 

emelkedése mellett (az alap esethez képest). Az aceton kinyerés csökkent. 

A csökkentett vízbetáplálási áram (3b. eset) már nem elegendő a metanol előírt mértékű 

kimosásához (xD,M,átl=0.61 %). A kapott termék nem felel meg a tisztasági 

követelményeknek. 

- Az 4. esetben az új leállási feltétel az aceton kinyerés jelentős növekedését (ηA=99.0 %) 

eredményezte a gyártó lépés idejének (Δt=20.25 h) növekedése mellett. A szennyezők 

közül először a metanol koncentrációja haladja meg megengedett értéket.  

- Az 5. esetben a refluxarány növelése (5a. eset) a 4. esethez képest nem hozott javulást 

az aceton kinyerésben és az energia- és vízfogyasztás is megemelkedett. 

R=5 alkalmazásával (5b. eset) az aceton kinyerés – a gyártó lépés idejének jelentős 

csökkenése mellet – kis mértékben emelkedett és az etanol is megjelent a fejtermékben. 
 

Megvizsgáltuk még, hogy a felfűtés során a vizet a kolonna legfelső tányérjára (f=1) 

adagoljuk. Ekkor az oszlop csak extraktív zónát tartalmaz, és az aceton/víz szétválasztásnak 

egy elméleti tányéron (betáplálási tányéron) kellene végbemennie. A metanol kimosás nagy 

hatékonysággal működik, de rektifikáló zóna nélkül a desztillátumban a felfűtés végén 

megengedhetetlenül magas a víz koncentráció (xD,E=18.8 %). 
 

A paramétervizsgálat után az alábbi következtetéseket vonhatjuk le: 

- a vízbetáplálási áramot nem szükséges a gyártó lépés vége felé megemelni, az végig 

F=2 m3/h-án tartható, 

- a vízbetáplálás helyét jól választották meg, f változtatásával az aceton kinyerés 

számottevő mértékben nem emelhető, 

- a vízbetáplálás árama is megfelelő volt (eltekintve annak emelésétől a gyártó 

lépésben), F növelésével a termék szinte metanol mentessé tehető, de hatására ηA nem 

emelkedik, 
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- a kísérleti gyártás során a gyártó lépést túl hamar állították le, nagyobb aceton 

kinyerést lehetett volna elérni, 

- R csökkentésével ηA növelhető az energia- és vízfogyasztás mérséklődése mellett. 

 

3.3.5. A műveleti politikák összehasonlítása 
 

A két különböző üzemviteli módot szimulációval is tanulmányoztam, és a kapott 

eredményeket összehasonlítottam. A tisztítás célja mindkét üzemviteli módnál a szennyező 

komponensek desztillátumbeli koncentrációjának megengedett értékre történő csökkentése. A 

problémát leginkább a metanol kimosása jelenti. 

Először az alap üzemviteli módot (I) vizsgáltam. A felfűtés (a sarzs felforrása után R=∞ és 

F=0 mellett) 1.5 óra alatt befejeződött. A 2. lépésben a metanolt kimosó víz betáplálási árama 

(F) 0.5 m3/h, ami az összes tisztasági követelmény eléréséig ennyi marad. Meghatároztam 

ennek a két előkészítő lépésnek a víz- (SFI) és energiafogyasztását (SQI), vagyis 

kiszámítottuk az alap üzemviteli móddal a gyártás megkezdéséhez szükséges hő- és 

szolvensmennyiséget. 

A 3.28. ábrán látható, hogy az 1. lépésnek kifejezetten káros hatása van az A/M 

szétválasztására. A desztillátum összetétele az A-M azeotrop felé tolódik, xD,M emelkedik és 

xD,A (az ábrán nincs feltüntetve) csökken. 
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3.28. ábra. A desztillátum összetételének időbeni változása a gyártás megkezdése előtt a két 

üzemviteli móddal (szennyezők) 
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A lépés végén az aceton/metanol tömegarány (37.9) kisebb, mint a sarzsban, ahol ez az arány 

(40.3) sokkal magasabb, mint az azeotropban (7.25). (Meg kell említenünk, hogy az 

irodalomban eddig csak ekvimoláris vagy azeotrop összetételű sarzs szétválasztásával 

foglalkoztak). A 2. lépésben nagyon hosszú idő (Δt2=17.62 h-1.83 h=16.12 h) szükséges a 

desztillátum előírt tisztaságának eléréséhez (a metanol kimosásához). A két lépés együttes 

ideje (Δt1+Δt2) 17.62 h. 
 

Ezután a módosított üzemviteli móddal (II) próbáltuk – azonos vízáram (FII=FI) és fűtési 

teljesítmény (QII= QI) mellett – a kívánt tisztaságú terméket gyártani. Egy rövid ideig (0.17 h) 

tartó emelkedés után xD,M gyorsan csökkent (3.28. ábra) és az előírt desztillátum tisztaság 

sokkal rövidebb idő alatt (Δt1=4.44 h) volt elérhető, mint az alap üzemviteli móddal. A 

desztillátum víztartalma kicsivel magasabb volt, mint az I. üzemviteli módnál, de még mindig 

sokkal a megengedhető érték alatt maradt. 
 

Megállapítottam, hogy a módosított üzemviteli móddal sokkal alacsonyabb szolvens- és 

energiafelhasználás mellett (melyek arányosak a műveleti idővel), jóval rövidebb idő alatt 

érhető el az előírt desztillátumösszetétel, ami jelentős költségmegtakarítás eredményez. 

 

3.3.6. Összefoglalás 
 

Megvizsgáltuk a metanol tartalmú aceton – víz hulladék oldószer elegyből az aceton 

visszanyerés lehetőségét. Először megvalósíthatósági vizsgálatokkal meghatároztuk a 

szétválasztás lépéseit, majd több laboratóriumi szakaszos extraktív desztillációs (SZED) 

kísérletet végeztünk a Richter Gedeon Gyógyszergyár Rt. dorogi oldószerregeneráló 

üzemének laboratóriumában. A gyógyszergyár a fejtermékre az egyes szennyező 

komponensek koncentrációjának határértékét írta elő. A ChemCad professzionális 

folyamatszimulációs programmal elvégeztük a kísérletek utólagos szimulációját is. 

Megállapítottuk, hogy az előírtnál tisztább terméket jó kinyeréssel, alacsony refluxarány és 

vízfogyasztás mellett lehet gyártani. Figyelembe véve a kísérleti paraméterek, az analízis és a 

szimulációs számítások pontatlanságát, a szimulációs és kísérleti eredmények egyezése 

elfogadható. 

A sikeres laboratóriumi kísérletek és a szimulációs számítások kedvező eredményei után a 

dorogi oldószerregenerálóban a SZED-et ipari méretekben alkalmazták aceton 

visszanyerésére. Több kísérleti gyártás is történ, melyek során egy új üzemviteli módot is 



3. A vizsgálatok eredményei – A szakaszos extraktív desztilláció egy ipari alkalmazása 

 

 - 85 -

alkalmaztak. Eszerint a felfűtő és tisztító lépést összevonják, tehát a szolvensbetáplálást az 

oszlopba már akkor megkezdik, amikor a sarzs az üstben eléri forrpontját. Elvégeztem a 

kísérleti gyártás utólagos szimulációját is. Megállapítottam, hogy az előírtnál jobb minőségű 

terméket jó kinyeréssel, mérsékelt refluxarány és vízfogyasztás mellett tudtunk gyártani. A 

szimulációs és kísérleti eredmények egyezése elfogadható. 

A sikeres kísérleti gyártások után részletes modellezéssel megvizsgáltuk a műveleti 

paraméterek változtatásának hatását. Megállapítottuk, hogy a paraméterek helyesebb 

megválasztásával magasabb aceton kinyerés érhető el. 

Az alkalmazott új (módosított) és a hagyományos üzemviteli módokat szimulációval 

tanulmányoztam és a kapott eredményeket összehasonlítottam. Megállapítottam, hogy a 

módosított üzemviteli móddal sokkal alacsonyabb szolvens- és energiafelhasználás mellett, 

jóval rövidebb idő alatt érhető el az előírt desztillátumösszetétel, ami jelentős 

költségmegtakarítás eredményezhet. 
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Speciális desztillációs módszer (kétnyomásos desztilláció, pervaporációs desztilláció, 

reaktív desztilláció, extraktív desztilláció) alkalmazása szükséges, ha azeotropot képező vagy 

kis relatív illékonyságú folyadékelegyeket kell komponenseikre szétválasztani, mivel ezek 

elválasztása hagyományos módszerekkel nem lehetséges illetve nem gazdaságos. 

Megvalósíthatósági vizsgálatokkal, részletes modellező számításokkal és 

laboratóriumi kísérletekkel megvizsgáltuk a szakaszos extraktív desztilláció (SZED) – több 

különböző kolonna konfigurációban (szakaszos rektifikáló, szakaszos sztripper, középső 

tartályos oszlop) történő – megvalósíthatóságát és hatékonyságát. A szétválasztás 

hatékonyságát – a fajlagos energia- és ágensfogyasztás alapján – vizsgálva javaslatot tettünk 

az optimális geometriai és műveleti paraméterek értékeire. Vizsgálatainkat minimális és 

maximális forrpontú homogén azeotrop, valamint kis relatív illékonyságú elegyek 

szétválasztására végeztük. Doktori értekezésemben – terjedelmi korlátok miatt – csak 

homoazeotrop elegyek szétválasztási problémáival foglalkozom, ágensként csak újabb 

azeotropot nem képező komponenst választva. 

A megvalósíthatósági vizsgálatokra készített programmal terner elegyek 

maradékgörbéit, rektifikáló és extraktív profiljait számítottam ki, és e görbéket háromszög 

diagramban ábrázoltam. A részletes modellező számításokat a Chemstations Inc. ChemCad 5 

professzionális folyamatszimulációs programjával végeztem a CCBATCH és 

CCDYNAMICS (CCDYNCOLUMN) programokat használva. A modell-egyenletek 

nemlineáris differenciál-egyenletek (hő- és anyagmérlegek), valamint algebrai egyenletek 

(fázis egyensúlyi (VLE, LLE) egyenletek, összegzési egyenletek, holdup egyenletek, fizikai 

tulajdonságokat számító egyenletek). E számításokban már figyelembe vesszük a tányér 

holdup-okat és a hőmérlegeket is, valamint nem kötjük meg a desztillátum összetételét, mint a 

megvalósíthatósági vizsgálatok során. A laboratóriumi kísérleteket a Richter Gedeon NyRt. 

Gyógyszergyár dorogi oldószerregeneráló üzemének laboratóriumi kolonnáján végeztem, 

amelyet alkalmassá tettünk extraktív desztilláció megvalósítására is. Az oszlop PROPAK 

rendezetlen töltetet tartalmazó 50 mm belső átmérőjű üvegkolonna. A hőmérsékleteket 5 

különböző helyen mértük. A folyadékelegyek összetételét gázkromatográfiás elemzéssel, 

víztartalmát Karl-Fischer módszerrel határoztuk meg. 

Megvizsgáltam a SZED-et, mint hibrid műveletet (abszorpció + desztilláció) a 

minimális forrpontú aceton (A) – metanol (B) illetve etanol (A) – víz (B) azeotrop elegyekre, 

nehéz szolvensként vizet (E) illetve etilénglikolt (E) alkalmazva. A korábbi módszer tovább 
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fejlesztésével módszert dolgoztunk ki a hibrid művelet megvalósíthatóságának vizsgálatára, 

és meghatároztuk a műveleti paraméterek szélső értékét. Részletes modellezéssel 

megvizsgáltam a műveleti paraméterek változtatásának hatását a művelet hatékonyságára. A 

hibrid műveletet és a SZED-et fajlagos energia- és szolvensfogyasztásuk alapján 

összehasonlítottam. Megállapítottam, hogy a hibrid művelet esetén egy lépésben csak akkor 

gyártható megfelelő tisztaságú A komponens, ha az A/E szétválasztás nagyon könnyű 

(αA,E>>1), és ha a szolvens forrpontja és fagyáspontja között a különbség igen nagy. A 

visszaforralóban az A/B elválasztó lépés alatt a folyadék mennyiségének óriási mértékű 

növekedése kapacitásbeli problémákat okoz, mivel így a hasznos visszaforraló térfogat 

jelentősen lecsökken. SZED esetén a szolvens forrpontja jóval közelebb lehet a 

szétválasztandó komponensekéhez, mivel elegendően nagy refluxarány és rektifikáló 

tányérszám alkalmazása esetén egyidejűleg tisztítható meg a termék a szolvenstől a rektifikáló 

zónában, és végezhető el az A/B szétválasztás az extraktív zónában. Nagyobb a szabadsági fok 

(a hibrid művelet a SZED egy speciális esetének tekinthető), a művelet rugalmasabb, és jobb 

eredmények érhetők el, mint a hibrid művelet esetén. Megállapítottam, hogy a hibrid művelet 

csak akkor lehet versenyképes a SZED-val, ha nincs éles követelmény az A/E szétválasztásra. 

A hibrid művelet vizsgálata során szerzett tapasztalatok rávilágítottak arra, hogy az A/B 

szétválasztás SZED esetén alacsony refluxaránnyal is elvégezhető. 

A SZED megvalósíthatóságát és a szétválasztás hatékonyságát különböző kolonna 

konfigurációkra is megvizsgáltam. A ChemCad folyamatszimulációs programban felépítettem 

a szakasz sztripper és a középső tartályos oszlop (KTO) dinamikus modelljét. A KTO 

működésének és a használt folyamatszimulátor dinamikus modelljének (CCDYNAMICS) 

megismerése érdekében először egy ideális terner elegy (n-hexán – n-heptán – n-oktán) 

szétválasztását vizsgáltam szakaszos rektifikálóban (SzR), szakaszos sztripperben és KTO-

ban. Ezután egy minimális (aceton (A) – metanol (B) + víz (E), 1. elegy), majd egy maximális 

forrpontú ((aceton (A) – kloroform (B) + toluol (E), 2. elegy) azeotrop elegy szétválasztásának 

hatékonyságát is megvizsgáltam folyadék by-pass kialakítású KTO-ban, és az eredményeket 

összehasonlítottam a szakaszos rektifikálóval kapottakkal. A KTO a nagyobb szabadsági 

foknak köszönhetően rugalmasabban működtethető, mint a hagyományos szakaszos 

rektifikáló. Számítási tapasztalataink szerint azonban ezt a bonyolultabb kialakítást nehezebb 

megfelelően üzemeltetni. A kulcsfontosságú A/B szétválasztást mindkét konfigurációval 

sikeresen vittük véghez. Középső tartályos oszloppal mindkét azeotrop elegy 

szétválasztásánál az előírt tisztaságú A komponens valamivel alacsonyabb kinyeréssel 

gyártható, mint a szakaszos rektifikálóval (A-kinyerés: 1.elegy: 91.4% (KTO), 92.7% (SzR); 
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2. elegy: 72.7% (KTO), 83.7% (SzR)). Ennek egyik oka, hogy KTO esetén az A/B 

szétválasztásra kevesebb extraktív tányér áll rendelkezésre. A szolvens előírt tisztaságúra való 

regenerálása még KTO esetén is csak egy újabb lépéssel oldható meg. A bemutatott 

példákban sem a szakaszos rektifikálóban, sem a KTO-ban végzett műveletet nem 

optimalizáltuk, és szabályozást sem alkalmaztunk. Mindkét konfiguráció teljesítményét 

nagymértékben javítani lehetne szabályozó körök beiktatásával, főképp a KTO-ét, melynek 

nagyobb a szabadsági foka. 

A nem-hagyományos kolonna konfigurációk vizsgálata után bemutatom a SZED egy 

ipari alkalmazását és tanulmányozom a bevezetett új üzemviteli módot. A SZED-et 2005-ben 

a Richter Gedeon NyRt. Gyógyszergyár dorogi oldószerregeneráló üzemében is bevezették, 

és sikeresen alkalmazták aceton visszanyerésére egy hulladék (aceton – metanol – etanol – 

víz) oldószer elegyből. Részletes modellező számításokat és laboratóriumi kísérleteket 

végeztem az elegy szétválasztásának vizsgálatára. A laboratóriumi kísérletek és a szimulációs 

számítások kedvező eredményei után került sor a művelet ipari méretű alkalmazására. Több 

kísérleti gyártás is történt, melyek során egy új üzemviteli módot is alkalmaztak. Eszerint a 

felfűtési és tisztító (végtelen refluxarány és folyamatos szolvesbetáplálás) lépést összevonjuk, 

tehát a szolvensbetáplálást az oszlopba már akkor megkezdjük, amikor a sarzs az üstben eléri 

forrpontját. Elvégeztem a kísérleti gyártás utólagos szimulációját, és megvizsgáltam a 

műveleti paraméterek változtatásának hatását. A célom az volt, hogy megállapítsam, hogy a 

paraméterek – a gyártás során alkalmazottól – eltérő megválasztásával a művelet 

hatékonysága növelhető-e. Figyelembe véve a kísérleti paraméterek, az analízis és a 

szimulációs számítások pontatlanságát, a szimulációs és kísérleti eredmények egyezése 

elfogadható. A számítási eredmények alapján megállapítottam, a refluxarány valamint a 

szolvens- és energiafogyasztás csökkentése mellett is, még magasabb aceton kinyerés érhető 

el. A vízbetáplálási áramot sem szükséges a gyártó lépés vége felé megemelni. Részletes 

modellezéssel, a ChemCad folyamatszimulátor dinamikus modelljének használatával (amely 

már képes a desztilláció felfűtő lépésének modellezésére is) tanulmányoztam az alkalmazott 

új és a hagyományos üzemviteli módokat és a kapott eredményeket összehasonlítottam. 

Megállapítottam, hogy a módosított üzemviteli móddal jóval rövidebb idő alatt, sokkal 

alacsonyabb szolvens- és energiafogyasztás mellett érhető el az előírt desztillátumösszetétel, 

amikor az aceton gyártást megkezdhetjük. Az előkészítő szakasz időtartamának ilyen 

nagymértékű (17.62 óráról 4.44 órára) csökkenése jelentős költségmegtakarítást 

eredményezhet. 
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Jelölésjegyzék 
 

A könnyű komponens 

B közbenső komponens 

C nehéz komponens 

D desztillátum mólárama 

E ágens, szolvens 

f betáplálási tányér sorszáma 

F betáplálás mólárama 

L folyadék áram  

N tányérszám 

NC komponensek száma 

p parciális nyomás 

p0 tenzió 

P nyomás 

q hőállapot 

Q hőáram 

R refluxarány 

S nyeregpont 

SD fejtermék mennyisége  

SF szolvens mennyisége 

SN stabil csomópont 

SQ hőmennyiség 

t idő 

T hőmérséklet 

U moláris hold-up 

UN instabil csomópont 

V gőzáram 

W fenéktermék mólárama 

x folyadék-móltört 

y gőz-móltört 

z móltört a betáplálásban 

 

Görög betűk  

α relatív illékonyság 

Δ különbség 

η kinyerés 
 

Indexek 

A könnyű komponens 

az azeotrop 

átl átlagos 

B közbenső komponens 

C nehéz komponens 

ch sarzs 

D desztillátum 

E szolvens  

ES extraktív zóna 

F betáplálás 

feas megvalósítható 

i komponens index 

int belső 

j tányér index 

L folyadékfázis 

min minimális 

max maximális 

N tányérszám 

R reflux  

RS rektifikáló zóna 

S üst 

spec rögzített, specifikált 

V gőzfázis 

vol térfogati 

W fenéktermék 

* egyensúlyi 
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2. melléklet. A ChemCad programban a „CC-Dynamics” kezelőfelülete SZED kolonna 

esetére 
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3. melléklet. A vizsgált komponensek, moltömegei, forrpontjai és Antoine konstansai  
(Ohe, 1976) 

 

 
 
 
 

Komponens 

neve 

M 

[g/mol] 

NBP 

[°C] 

Antoine A Antoine B Antoine C 

aceton 58.08 56.27 7.29958 1312.253 240.705 

etanol 46.07 78.30 8.24739 1670.409 232.959 

etilénglikol 62.07 197.58 7.84522 1914.951 188.154 

kloroform 119.37 61.20 6.95795 1172.667 226.418 

metanol 32.04 64.55 8.07919 1581.341 239.650 

n-heptán 100.21 98.42 6.89798 1265.235 216.533 

n-hexán 86.18 68.74 6.89122 1178.802 225.200 

n-oktán 114.23 125.66 6.92010 1352.580 209.192 

toluol 92.14 110.62 7.11189 1426.448 227.193 

víz 18.01 100.00 8.07899 1733.926 233.665 
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4. melléklet. A vizsgált elegyek UNIQUAC konstansai, [cal/mol] 
 

Aceton (1) – metanol (2) – víz (3) 
 

i j Uij-Ujj Uji-Uii 

1 2 434.94 -101.23 

1 3 601.61 -52.30 

2 3 95.26 -10.38 

 
 
Etanol (1) – víz (2) – etilénglikol (3) 
 

i j Uij-Ujj Uji-Uii 

1 2 50.88 232.01 

1 3 818.09 -200.16 

2 3 37.02 -308.21 

 
Aceton (1) – kloroform (2) – toluol (3) 
 

i j Uij-Ujj Uji-Uii 

1 2 -159.14 -31.82 

1 3 -264.90 411.49 

2 3 -29.45 -119.72 

 
 
Aceton (1) - metanol (2) - etanol (3) - víz (4) 
 

i j Uij-Ujj Uji-Uii 

1 2 434.94 -101.23 

1 3 131.16 69.39 

1 4 601.61 -52.30 

2 3 -181.29 247.38 

2 4 95.26 -10.38 

3 4 50.88 232.01 
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5. melléklet. Az ipari gyártás műveleti paramétereinek változtatásának hatása 
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